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 يسدقلا نيدلا ماسح -
 ةداطسلا رفس ةمتاخ ثيداحأ جیرخت یھ ةدافإلاو تيكنتلا نم

 ثيدحلا بتك نم هریعو < , یقشمدلا تامه نبا دتسملا خيشلل

 خيش ةليضفلا بحاص e مدق

 ةينامثعلا ةفالخلا یف ةيمالسإل ةخيشملا ليكو



 یرٹوکلا ثارت نم )٤١(

EEE ادامتا 

 باتکلاو ظنحلا نع

 بابلا اذه ىف ثداحألا نم ءىش حصن م موق

 ىسدقلا نیدلا ماسح
 ةداعسلا رفس ةمتاخ ثيداحأ جيرخت ىف ةدافإلاو تيكنتلا نم

 OT ‹یقشم دلا تامه نبا دنسمل ١ خيشلل

 خيشلا ةلدضفلا بحاص باتكلل مدق

 ىرثوکلا نسحلا نب دهاز دمحم
 ةينامثعلا ةفالخلا ىف ةيمالسإلا ةخيشملا ليكو

 رشانلا

 شوارټلل ةيرهزألا ةبټكمل(
 ٠ فيرا نهرا اجلا تلخ قا رلا توك
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 ىنناملا داقتنا

 مظعألا هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو «قحلا لهأ رصان هلل دمحلا

 .«ةعاسلا رظتناف هلهأ ريغ ىلإ رمألا دسو اذإ» :لئاقلا يي دمحم اندبس

 ىلع - ةعفانلا ةيبرعلا بتكلا رشنل رصم ىف ةئجل تفلأت دقف دعب امًأ

 ىلع انعلطا املو نولوقي امك رمألا نأ اونظ موي مهيعس سانلا ركشف - مهمعز

 ءىش حصي مل مهلوقب باتكلاو ظفحلا نع ىنغملا - باتك عبط مهلامعأ ركب

 لوق انركذ ىلصوملا ردب نب رمع صفح ىبأل - بابلا اذه ىف ثيداحألا نم
 ؛رغاشلا

 ربخلا ربخلا بذك انيقتلا املف هئاقل لبق رابخألا ربكت-سنو

 نم ريثك ىلع عضولاب مكحلا ىف عرستلا نم باتكلا اذه ىف امل كلذو

 تناك نم هب رتغاف هحدم ىف تالجملا ضعب تغلاب دقلو ءةتباثلا ثيداحألا

 برامل ننسلا در هاوه ناك نم هل حاتراو «ثيدحلا ملع ىف ةاجزم هتعاضب

 امع توكسلا وأ هدقنل ىعسلا هنم رظتني ناكو هظرق نم ةلمج ىفو «هسفن ىف

 اعمجم هنأش اذه نم ىمسن نأ زاج اذإ - ىبرعلا ىملعلا عمجملا هب هل لبق ال

 نم ةيرهشلا هتلجم نم )٥( دلجملا نم لوألا ءزجلا ىف ىتأ دقف - ًايملع

 .هوجو نم ىتؤي ام ء'رطإلا

 بكار بئاكرلا ولعي نم لك الو بتاك ةعاريلا ىرجأ نم لك امو

 دمحم دحوألا دنسملا خيشلل "ةدافإلاو تيكنتلا" باتك ىلع تفقو تنكو

 رفسا ةمتاخ ثيداحأ هيف جرخي ىقشمدلا تامه نباب فورعملا نسحلا نيا



 ىنضغملا .ااقتنا ٤

 ةيكلاملا ىتفم ىرئازجلا ىنسحلا ىقابلا دبع ديسلا ىذج بتك نيب "ةداعسلا

 کو ےک ده احم ا یم ےک راک کر ی

 ىف صصختلا دهعم ىسردم دحأو اقباس ةيمالسإلا ةخيشملا ىف سردلا
 نم "ىضغملا" ىلإ دودرلا هيجوتب هنع ةمجرتلا ىملق نسحي ال نم ةناتسالا

 اظاقيإ هرمأ تلثتماف اهيلإ ىندشري ناك ىتلا ثيدحلا بتك نم هريغو "تيكنتلا'

 لل .ضفلاو «ريقنتلاو بيقنتلا نع سعاقتيو ىنغملاب رتغي نمل اريذحتو «راكفألل

 - ىقابلا دبع ديسلا ىدجو «"تيكنتلا" بحاص تامه نبا ثدحملل هلك كلذ ىف

 ريغ دنع عيضت نأ ةفاخم رداونلا عمج ىلع اصيرح ناك دقف - هللا همحر
 اذه عمج یف یزجع دبب ذخأ ىذلا وهف ىدنفأ دهاز دمحم ىذاتسأل و «ءاهلهأ

 اک

 دروأ نأ تيأر ريبكلا ثدحملا تامه نبا نع هانلقن ام لج ناك املو

NOT TT 

 فورعملا نسح نب دمحم عرابلا ملاعلا دحوألا دنسملا مامإلا خيشلا وه

 هطبشد ام ىلع - فلأ اهدعب ةددشم ميمو ةروسكم ءاهب ىقشمدلا تامه نباب

 لحرو فلأو نيعستو ىدحإ ةنس دلو - ىديبزلا ىضترم خيشلا ثدحملا هذيملت

 ني نيدلا جاتو «ىرصبلا ملاس نب هللا دبع لامجلا نع اهیف ذخأو ءةكم ىلإ

 ىطايمدلا ىريدبلا دمحم نب دمحم ردبلا نعو ءةكم ىتفم ىعلقلا نسحملا دبع

 'سوماقلا' حرااش ىضترم خيشلاو «مالسإلا خيش نيدلا ىلو :هنع ىقلتو

 جيرخت ىف ىوارلا ةفحت' - اهنم ةليلج تافلؤم هلو ءامهريغو ءايحإلا و

 ةيطخ ةخسن هنم دجوي بابلا ىف بتك ام عتمأ نم وهو - "ىواضيبلا ثيداحأ

 بيقن ىدنفأ دعسأ ةنازخ ىف ةيناثو ء«نيدلا ىلو مالسإلا خيش ةبتكم ىف

 قيقدلا صحفلاو ماتلا عبتتلا :هجيراخت ىف لجرلا ةطخو تةناتسآلا ىف فارشألا



 ىنغملا داقتنا °

 ةدافإلاو تيكنتلا' اهنمو «جيراختلا ةيقب ىف سيل ام دئاوفلا نم اهيف دجوي اذلو

 اذه انباتك ىف ام رثكأ هنع انذخأ ىذلا "ةداعسلا رفس ةمتاخ ثيداحأ جيرخت ىف

RRها  
 .نونفلا نم ريتك ىف ةديدع لئاسرو «هذم ةخسن

 .ىلاعت هللا همحر - فلأو ةئامو نيعبسو سمخ ةنس هنافو تناكو



٦ 

 ىنغملا داقتنا

a 

 لهسي نأ ىلصوملا ردب نب رمع صفح وبأ نيدلا ءايض ظفاحلا لواح

 لغتشي ملو ثيدحلا ملعب نعي مل نمل ةعوضوملا ثيداحألا ىلع عالطالا ليبس

 امو بذكلاو ءافعضلا ىف داقنلا هبتك ام حفصتيو ننسلا صحفي ذخأف ؛هسردب

 دري مل -- هيف ليق امم هب رمي ام اهنم ىقتنيل ثيداحألا نم عوضوملا ىف نود

 ةيلك طدباوضك هيدل لصحتي ام نوكي ىتح هوحنو - ءىش بابلا اذه ىف

 نم روكذملا لوقلا نأ هتاف نكلو «ثيدح ثيدح لك صحف نع اهب ىنغتسي
 حرجلا نم هادبأ ام ناك اذإ هتغلب ديناسألا نم هغلب ام رابتعاب حصي امنإ هلئاق

 ىدل احرج نوكي ال حرج برف ؛هعقوم اعقاو نأشلا اذه لهأ دنع احرج
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 طح دقو لجرلا ىف ملكتن امبر' :نيعم نب ىيحي ليدعتلاو حرجلا مامإ لاق -

 ديفي ىذلا هلوق ىف فاصنالا ةياغ فصنأ هنإ ىرمعلو - "ميعنلا راد ىف هلحر

 ةطقن ىهو «رمألا سفن رابتعاب ال دقانلا ثدحملل رهظي ام رابتعاب حرجلا نأ
 حرجلا ةمئأ ىلع ذخأ امم كلذ ىلع لدأ سيلو «راثعلا اهيف رثكي ةقيقد

 امم مهتاقبط فالتخا ىلع مهدعب نمو ىدهم نباو نيعم نباو ةبعشك ليدعتلاو
 ةا لسا هش

 هملعي ال نأ ىنعملا اذه ىف اتباث اثيدح لئاقلا اذه ملع مدع نم مزلي الو
 e a N I a a و تورخا

 ىف هن هلأسأ تنك امع ىرثوكلا ىدنفأ دهاز دمحم مرتحملا ذاتسألا هب ىنباجأ ام ىهو ١-

 هباتك ف هسفن ىلإ ةمدقملا هذه فلؤملا بسن دقو 'ىنغملا" هباتك یف ردب نبا طبخ ببس

 . ۹٦ص "ةفيرطلا تكنلا"سيفنلا



 ا ا اا

 عمج امو ديناسملاو عماوجلا نم بتك امو ننسو حاحص نم ثيدحلا ىف فل

 نورقلا فالتخا ىلع خيراوتو ءازجأ نم فنص امو مجاعمو تاخيشم نم

 اذه ىف ماتلا ءارقتسالا نأ ملعي ءاصحإلا دح نع جرخي امم نادلبلا ىئانتو

 عم نيمدقتملا ةدباهجل كلذ ملسي ملو ءالاحم نكي مل نإ ةردنلا ةياغ ىف بابلا

 ىف ىلهدلاك .هصاخ نادلبو نينيعم مهل خويش ىف مهضعبل الإ مهدذسإ ولع

 اوغلب ام نيذلا نيرخآأتملاب فيكف .ةنيدملا لاجر ىف كلامو «ىره زلا ثيدح

 حصي ال - ثدحملا لوق نأ ىلع «مهديناسأ لوزنب ىدملا مهب لاطو «مهوأش

 ینعمب ال هباتک یف همجرت یذلا بابلا هب هدارم نوکی دق - ءیش بابلا اذه یف

 ظفاحلا هركذ ام ىلع هننس ىف ىذمرتلل عقو امك ءىش ىنعملا اذه ىف حصي ال

 :فرذنملا

 ثيدحلا رافسأ نم ظفللا اذه لاثمأ ردب نبا صحف نأ مدقت امم نيبتيف

 ةتبات ثيداحأ نوفنيف ءاطسبلا هلوقب رتغي دقلو «ءانغ الب ءانعو جتنم ريغ ىعس

 ضسعب هب نظلا نسحي امبر لب ءاعفن ديري وهو رضيف ؛هيلع لابولا نوكيف

 :ىدهم نب نمحرلا دبع لاق - مطأ اهدنع لاحلا نوكيف هلوقب قثيف ةصاخلا

 العف كلذ عقو دقو - "ثيدحلاو مكحلا :نظلا نسح امهيف ميقتسي ال ناتلصخا

 هبإاتك ةمتاخ ىف ردب نبا دلق دق "سوماقلا' بحاص دجملا اذهف «مهنم ةعامجل

 نيز ظفاحلاو «لعنلاب لعنلا وذح همدق ءيطوم كلس لقن مل نإ "ةداعسلا رفس'

 ميهاريا نب دمحم نيدلا زع ةمالعلا كلذكو «هتماماو هتلالج عم ىقارعلا نيدلا

 ىبأ ةنس نع بذلا ىف مصاوقلاو مصاوعلا" ىف ىناميلا ىضترملا ىلع نبا

 .هذخأ ذخأ نمو ةيميت نبا لب «"مساقلا

 اياوز ىف اروجهم ىقب ملعلا ةلمح ىدل ًادقتنم باتكلا اذه ناك ثيحو
 ىسلإ رظنلاب ريطتسم رشب عاذأ دقف هرشنب هعاذأ نمو «رضلا رصاق لامهإلا



 ىنغملا داقتنا ۸

 هم بر ا ر را نم طك ن نيل تالا ل ی و اغ
 نم الصأ ىفن نمك هل ىفانلاو : "ةروثنملا ىلآللا" ىف رجح نبا ظفاحلا لاق -

 وأ تيدحلا عضوم ةبارغ نم امإ رثكألا ىلع كلذ ًأاشنمو - نيدلا لونا

 ىف ةعسملا هسفت ىف رعشتسا نم هيفن ىلإ عراستيف ؛هتنظم ريغ ىف هركذل
 ا ر ےک ی ےک ےک ا و کو وک ےک

 .فقوم لك ىف ججحلا هب ضهنت

 3 نإو هباتك باوبأ لج ىف ىزوجلا نبا فنصملا عبات دقلو اذه

 ىسف ًاثيدح ىفني هارن انیب یزوجلا نبا نأ عم ءاهضعب یف الإ همساب حرصی
 لجرلا كلذ قثوي هارن هتاور نم لجر ىف ليق امل رظنلاب هللع وأ هتاعوضوم
 قفاوي وأ هاوه كلذ فداصي نيح هل رخأ ثيدح یف هتیاور لبقیو «هنیعب

 مسالا هيلع هبتشا امبرو ء«ىفعجلا رباج ىف هل عقو ام كلذ لاثمو .هبهذم

 لدتسي ام اريثكو «رجاهم نب دمحم ىف هل ىرج امك اباذك ةقثلا لعجيف مسالاب

 هحرج هقوري ال نميف هلوق دري مث ىدزألا حتفلا ىبأ لاوقأب لاجرلا حرج ىف

 ريثك هلو «هيأر ىلع لزني ال ايضفار كاذ ذإ ىدزألا ريصيف هريغو ىنهمك
 رظنلا درجمب ثيداحأ ةلمج ىف تابلا هدر داقنلا هيلع ذخأ دقو «كلذ لاثمأ نم

 نإو ءهملع اهيلإ هتني مل ديناسأب ىورم ثيدحلا نأ عم دنسلا نم هيلإ لصو امل -
 اربخ طاحأ هنأ هسفن نم ىأر 'ديناسملا عماج' هفينصت دعب لجرلا ناك

 .؟كاذ نم وه نيآ نكلو ءراثآلاو ثيداحألاب

 ىف ىزوجلا نبا جردأ امبر :"ةيفلألا حرش' ىف ىواخسلا لوقي

 اهرتغ ن الصف نيحجصلا ق رهام حخشسلا و نلا تاع رشوت

 اعوضوم عوضومب سيل ام نظ نم ررضلا ةياغ هنع ًأشني ركنم عسوت وهو
 ىذلا هيوار فعضب ابلاغ هدانتسا هل عقوملاو «هب نظلل انيسحت هيف دلقي امم



 u ٩ ا. غملا داقتنا

 یف هدامتعا نوک امبرو «رخآ هجو نم هئیجم نع الفاغ التم بدذکلاب یمر

 درفت نأ عم اذه «ىبسنلا ىلع الومحم همالك نوكي نمم هريغ لوق درفتلا
 مات رحبتم ظفاح نم شيتفتلا ىف ءاصقتسالا دعب ناك ولو عاضولا لب باذكلا

 هك م رغ ر

 امأف «دمحأ مامإلاو ىليقعلا ىلإ ةينغم ىف وزعلا ردب نبا رثكأ دقو

 لمحامم اذهو ءىفنلاب مكحلا ريثك حرجلا ىف نيتنعتملا ربكأ نم وهف لوألا

 نم ةاورلا نع عافدلا ريبك هنأ عم هنازيم ىف هيلع تيكنتلا ىلع ىبهذلا

 نأ ىردت ال كنأك !؟ملكت نميف ىردتأ ىليقع اي لقع كلامفأ ...لاقف ةلبانحلا

 ىف مهدروت تاقث نم قثوأو لب «تاقبطب كنم قثوأ ءالؤه نم دحاو لك

 دبع هخيشو دمحم هبحاصو ىنيدملا نبا ىف ملكتي نأ هيلع مقنو ...كباتك

 ليئارسإو راطعلا نابأو نافعو دعس نب ميهاريإو ةبيش ىبأ نب نامتعو قازرلا

 ولا:لاقو ءديمحلا دبع نب ريرجو ىنانبلا تباثو دسأ نب زهبو نامسلا رهزأو

 حرجو .ها."راثألا تتاملو باطخلا عطقناو بابلا انقلغل ءالؤه تبدح كرت

 راثآلا ةلمحو هقفلا ةمئأو نيحيحصلا لاجر نم نيريثك "ءافعضلا" هباتك ىف

 نم بصعتلا قوب ىف خفني نم ناكو «هئاقتنا ىف ربلا دبع نبا اهضعب در امم

 د ياع لرل ىف لانكا بحال و اك ا ك نورا اورا

 حصي ال لوقی امبرو «هثیدح دریو هلهجیف هيلع لجرلا مسا فحصتي ام اريثك

 قيرطب نتملا حص نإو قلتخم دنس ىلإ رظنلا درجمب ءىش بابلا اذه ىف

 هب ن کال ےک اھ دةنگ رھاط نیک را

 'تبثي ال" وأ "حصي' ال :هلوق نم ردابتي ءافعضلا ىف هباتك ناك ثيحو

 ا ا نا لع اک

 نيب هلج روديو لب -فعضلا ةجرد نع طحني ام هيف سيل ردب نبا هنع



 ىنغملا دافتنا -

 ةحصلا ىنعم ىلع هلوق انلمح ول معن «ربجنم فيعضو نسحو حيحص
 .هدسفأ ام ضعب ربجن ال هنع ماقملا ءايإ عم ةيحالطصالا

 ىف هنذع هلقن ام نأ الإ عازن الب نيثدحملا مامإف دمحأ مامإلا امأو

 ثيدحف ءهرثكأ ىف هنع تاياورلا تفلتخا دقو ءردن ام الإ هل ملسي ال "ىنغملا"

 هححص "ملعلا متك'و «ىطويسلا هححص «ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط»

 مل "ءوضولا ىلع ةيمستلا"و «هدنسم ىف وه هجرخأو ىذمرتلا هنسحو مكاحلا

 دخ تالا او ےک غا لاق افا و تخم رك اف اعف دا نک

 مزلي ال :راكذألا جيرخت ىف رجح نبا لوقي «ىذمرتلا ىف امك "ديج دانسإ هل
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 نم مزلي ال لزنتلا ىلعو «نسحلا ىفتني الف ةحصلا توبثلاب داري نأ لامتحال

NOT 

 نم 'ثيدحف اهنم نينثا ىف الإ هل ملسي ال ثيداحأ ةعبرأ ىف هلقن امو

 خسلإ 'قسح لئاسللاو دمحأ باحصأ رباكأ نم دواد ىبأ دنع حلاص خلإ "ىذآ

 ىف ةداهشلا ىف تبثي مل" :هلوقو «تاقث هلاحر ديج دنسب هدنسم ىف وه هجرخأ

 دمحأ هلعأ ناو و ءةشئاع ثيدح هدري ءىش حاکنلا

 ىذمرتلا حرش ىف بجر نبا ظفاحلا ىكح امك ء«ةشئاع بهذمل هتفلاخمب

 .ليبقلا اذه نم هنع هلقن ام لاغو

 هقبس نإو لاوقألا نم اذه هباتك ىف ردب نبا هدشح ام نأ :لوقلا ةلمجو

 نأ ردب نبال معن «تاماقملا توافت رابتعاب اهيناعم توافتت نكل نوثدحم اهب

 ىحالطصالا ىنعملا ىلع ةحصلا لمحب هيلع دروأ امم ريثك نم صلختي

 .هدصق كاذ ذا توفي نكلو



 ۰ ىنغملا داقتنا

 نكل ء«نيثدحملا نم ةعامج هركذ امك ظافحلا ىف دعي ناك نإو لجرلاو

TOURED aa 

 :ىقارعلا نيزلا لوق دنع-"ددسملا لوقلا" ىف رجح نبا ظفاحلا لاق

 امنإو ءداقنلا نم نكي مل هنإف كلذب دادتعا ال" :"ىلصوملا ردب نب رمع 3ر

 غلابو .ها.ائيش هلبق نم دزي ملو هصخلف ىزوجلا نبا باتك نم هجرخأ

 نم وه سيلو' :"بيرقتلا حرش' ىف لاق ىتح هرادقم نم طحلا ىف ىطويسلا

 .هاأ."داقتنا هركذ امم ريثك ىف هيلعو ءظافحلا

 تاذخاؤم هيف هيلع و" :"ثيدحلا ةيفلأ حرش' ىف ىواخسلا ظفاحلا لاقو

 اضوصخ الا قم ام وأ نم باب لك یف هل ناک نور رک
 ىف نقلملا نب نيدلا جارس ظفاحلا "ىنغملا" صخل دقو ها ا

 ةخسنلاو هتخسن نيبو «باوبألا ضعب ىف هرقأو ءاباب باب هبقعتو «ء زج

 .عجاريلف عضاوملا ضعب ىف قرف "ىنغملا" نم ةعوبطملا

 ىف فنص نم لكو ىراخبلا نأ ملعا :"تيكنتلا" بحاص لوقي :هيبنت

 ىف فنص نمو «ةيحالطصالا ةحصلا :"حصي مل" هلوقب ديرب ماكحألا

 E e !:هلوقب دیری :a تاع وك وبلا

 ا دهاز دمحم

 ذيملت ءاملعلا نم اهيف مهو نم مهو نيبو ءاهررقو ءدهاوشلابو ةلدألاب ةدعاقلا هذه حضوأ

 هتمدقم ىف - هللا هظفح - ةدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا ذاتسألا ةمالعلا همولع e فلؤملا

 هتاقيلعت یفو - هللا همحر -یراقلا ىلع ةمالعلل 'عوضوملا ثيدحلا ةفرعم ىف عونسهملا"باتكل

 'ثيدحلا مولع ىف دعاوق' ىلع هتاقيلعتو ١٠۹١-١۹١ ص"ىونكللا مامإلل 'ليمكتلاو عفرلا"ىلع

 ۲۸۲-۲۸٦. ص ینتامثعلا دمحأ رفظ ةمالعلل



 ىنغملا داقتنا 1۲

 لمعو لوف u و هناصمو نامإلا ةداز ىف باب : ىنغملا فنصم لاق

 .ءىش ای هللا لوسر نع بابلا اذه ىف حصي ال

 نع بذلا ىف ددسملا لوقلا ليذ' ىف ىدنهلا هللا ةغبص ثدحملا لاق

 يقو ریل ن ورا و ههو ن
 ا ا ا و ا ر رم تخوا

 دقف «ثيدحلا اذه ىف رامعل لخدم ال نأب "تكنلا" ىف ىطويسلا هبقعتو «ليطاوب

 دواد وأ هيلع تكسو «ذاعم نع دیج رخآ هجو نم دواد وبأو دمحأ هجرخآ

 ىبأ نع ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هجرخأ :دهاوش هلو «هدنع حلاص وهف
 - ذاعم ثيدح ظفل تلق «ىهتنا. اعوفرم ءادردلا ىبأو سابع نباو ةريره

 ال ةدايزب (صقني الو ديزي مالسإلا) دواد ىبأو دمحأ دنع - هنع هللا ىضر

 «صقنسيو ديزي :لاقف ةياورلا هذه ىف مهو ىوارلا نأكو «صقني ىلع ةيفانلا

 'سودرفلا دنسم" ىف ىمليدلاو «ىفوأ ىبأ نب هللا دبع نع راجنلا نبا ىور معن

 ةياور ىف دازو «(صقنيو ديزي لمعو لوق ناميإلا) :اعوفرم ةريره ىبأ نع

 ملعأ هللاو نافيعض ناتيدحلاو ء(عدتبم وهف كلذ ريغ لاق نمف) :ةريره ىبأ

 ثسيروت ىلع لوألا ثيدحلاب لدتسا اذاعم نأ هيفو «روكذملا ليذلا نم ها
 ىد ولا ةا م حلسم

 ةرعشالاو ةدردقلاو ةيمهجلاو ةّنجرملا ىف باب :ىنخملا فنصم لاق
 .ء ىش و هللا لوسر نع بابلا اده یف حصي ال

 الق او -صرم نا ةممألا هده سوجم ةيردقلا) ثيیدح : تكلا یف

 - رمع نبا نع مكاحلاو دواد وبأ هجرخأ (مهودهشت الف اوتام نإو مهودوعت



 ۴ ىذغملا داقتنا

 هبقعتو «تاعوضوملا ىف ىزوحلا نبا هدروأو ءاعوفرم - امهنع هللا ىضر

 نم ةعامج نع قرط نم درو ثيدحلا نأ :هلصاحو ىطويسلا ظفاحلا
 ضل رف لع و الا

 - سنأ ثيدح نآلا رضحتسأ اميف اهدوجأو ثيداحأ مهيفف ةئجرملا امأو

 اوضرم نإف ةمألا هذه سوجم ةئجرملاو ةيردقلا) :اعوفرم - هنع هللا یضر

 لاجر هلاجرو ءطسوألا ىف هجرخأ (مهودهشت الف اوتام نإو مهودوعت الف

 ركذو ء«ىمتيهلا ظفاحلا هركذ هقت وهو ىورفلا ىسوم نب نوره ريغ حيحصلا

 ."تيكنت ". ها.ملعا هللاو ءاهفعضو بابلا اع اک

 چ ر د اا ی اف

 سيل ي هللا لوسر نع ثيداحأ بابلا اذه ىف درو دق :یزارلا متاح وبأ لاق

 .حسصي ام اھیف

 سنأ نع امهريغو نيحيحصلا ىف تبث دقف كلذك بابلا ناونع ناك نإ

 :لصاألا ىف ناك نإ امأو (ىتينكب اونكت الو یمساب اومست) :رباج نع اهيفو

 هجرخأ ام هيلع دريف ' ةداعسلا رفس' ةمتاخ ىف امك خلإ ةيمستلا لضف باب
 مهنومست) سنأ ثيدح نم 'دئاوزلا عمجم"ىف ىمتيهلا نسحلا وبأ ظفاحلا

 دمحأ ةقثو .ةيطع نب مكحلا هيفو ءرازبلاو ىلعي وبأ هاور (مهنونعلت مث ادمحم

 :لاق عفار ىبأ ثيدح نمو «حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «هريغو هفعضو

 هاور (هومرحت الو هوبرضت الف ادمحم متیمس اذإ) :لوقي ل هللا لوسر تعمس

 .ها. .فعض هيفو هريغو نابح نبا هقتو ديبع نب ناسغ هخيش نع رازبلا

 .اضعب اهضعب دضعي بابلا اذه ىف ثيداحأ هريغو 'تيكنتلا' ىف ءاجو



 ىنغملا داقننا 1٤

 لقعلا ىف باب :'ىنغملا" فنصم لاق

 نع ںییل' :یتسبلا متاح وبآ لاقو ءءیش نتملا اذه یف تبثی ال :یلیقعلا لاق

 ."لقعلا ىف حيحص ربخ ي ىبنلا

 لاق مث لبقأف لبقأ :هل لاق لقعلا هللا قلخ امل) :ثيدح :"تيكنتلا" ىف

 لاق (ىطعأ كبو «ذخآ كبف كنم فرشأ اقلخ تقلخ ام :لاقف ءربدأف ربدأ :هل

 عبات :تلق :لاق ' قافتاب ع وضوم :ىشكرزلا لاق" :"رردلا" ىف ىطويسلا لالجلا

 EA Aa OS كلذ ىف ىشكرزلا

 انت رايس انث ملسم نب ىلع انثدح :لاق ."دهزلا" دئاوز یف دمحأ مامإلا نبا

 لبقأ :هل لاق لقعلا هللا قلخ امل) :هعفري نسحلا نع رانيد نب كلام انت رفعج

 كبو ءذخآ كب كنم ىلإ بحأ اقلخ تقلخ ام :لاق ربدأف ربدأ :هل لاق مث لبهأف

 .لوصوم "طسوألا ىناربطلا مجعم" ىف وهو دانسإلا ديج لسرم اذهو «(ىطعأ

 .ها.نيفؤيعض نيدانساب ةريره یبآ ثيدح نمو «ةمامأ یب ثيیدح نم

1f ي > .مإا 

e 

 حرش ىف ىديبزلا ىضترم خيشلا ٽتيدحلا اذه قرط ىصقتسا دقو

 اذهف :لاقو دمحأ نب هللا دبع ثيدح لقن مث اهديناسأ ىف مالكلا عبشأو ."ءايحإلا

 ٠ةفيعض اهلك هقرطف ةلمجلابو' :ىقارعلا ظفاحلا لوقف «ديج دنس ىرت امك

 ةهيميت نبا هعبتو ٠ت تاعوضوملا' ىف ىزوجلا نبا داريإ اذكو «لمأت لحم

 مث «هقرط ضعب ىف فيعض هنأ هيف لاقي ام ةياغف .ءالؤه ريغو «ىشكرزلاو

 .ها.ةمئألا ضعب اهححص ثيداحأ لقعلا ىف درو دقو :لاق



 ٥ ىذغملا داقتنا

 ثبيداحألا نم هيفو "هلضفو لقعلا باتك" ظفاحلا ايندلا ىبأ نبالو

 .بابلا اذه ىف ىفكي ام راثآلاو

 لسم لك ىلع ةضىرف ملعلا بلط باب :ىنغملا فتصم لاق

 .لي هللا لوسر نع ءىش بابلا اذه ىف اندنع تبثي ال :لبنح نب دمحأ لاق

 :لاق لوألل ظفللاو "تكنلاو رردلا" ىف ىطويسلا لاق "تيكنتلا" ىف

 اذهو :لوقأ .نسحلا ةبتر غلبت قرط نم ىور ثيدحلا اذه ىف ىزملا ظفاحلا

 فک ےک یک

 ةقيلعتلا" ىف ىطويسلا لاق - هللا همحر - ىديبزلا ىضترم خيشلا لاق
 نيسمخ وحن هل تيأر ىئأل حيحصلا ةبتر غلب ثيدحلا اذه نأ ىدنعو :"ةفينملا

Eمک ةە:  

 هاوس هحيحصتل قبسأ مل اثيدح ححصأ ملو «هريغل هتحصب تمكحو ءاقيرط

 نم رثانتملا مظن' هباتك ىف ىناتكلا رفعج نب دمحم ديسلا ثدحملا لاق .ها

 اذخ رك تيحلا اه ناسا ةلخلاتو تامل نفط فرو الا تلا

 .ةرتاوتملا ثيداحألا ىف ىطويسلا هدع ىتح

 مّكف ملع نع لنس نم باب :ینغملا فنصم لاق
 .ءىش بابلا اذه ىف حصي ال :لبنح نب دمحأ لاق

 ةمايقلا موي هللا همجلأ همتكف ملع نع لئس نم) ثيدح "تيكنتلا' ىف
 كالا و ناخ ناو ئاتلا الإ ةعنرالا و دمخأ ةخرخأ (ران نم ماجلب



 ىنضغملا دقتنا سسس ۹

 .ها .حيحص نسح هنإ :ىذمرتلا لاقو ةريره نا ثیدح نم هاحصحص و

 ىبأ ثيدح نم "بيغرتلا" ىف ىرذنملا هدروأ :"رثانتملا مظن' ىف لاق

 AE ارد لو نخب طرت ےک حص کالا لت لنو ر

IS NNR NE N 
 ( .اهنم هدع نم ناألا را

 نارملا لئاضف ركذ باب :ىنخملا فنصم لاق

 نبا لاق «هرخآ ىلإ نآرقلا لأ نم اذك هلف اذك ارق نم :درو دق

 ءىش ببلا اذه ىف حصي ہلف :فنصملا لاق ءاهتعضو ةقدانزلا نظأ :كرابملا

 مظعأ ىه ةروس كملعأ الأ) :ىبأل باتكلا ةحتاف ىف مالسلا. هيلع هلوق ريغ

 لآو ةرسقبلا) :مالسلا هيلع هلوقو ء(نيملاعلا بر هلل دمحلا :نآرقلا یف ةروس

 باتك نم ةيآ ىأ یردتآ) :بعک نب یبأل ا ةيآ ىفو (ناتمامغ نارمع

 موسي ىتوي) :هلوقو ء(مويقلا ىحلا وه ىلإ هلإ ال هللا :لاق ؟مظعأ كعم هللا

 (ةرقبلا ة روس مهمدقت ت ایندلا یف هب نولمعی اوناک نيذلا هلهأو نآرقلاب ةمايقلا

 ارق نم) :هلوقو «(ةرقبلا ةروس هيف ًأرقت ىذلا تيبلا نم رفي ناطيشلا نإ)و

 تيوأ اذإ :ةريره ىبأل ناطيشلا لوقو «(هاتفك ةرقبلا ةروس رخآ نم نيتيآلاب

 كبرقي الو ظفاح هللا نم كيلع لازي نل هنإف ؛ىسركلا ةيآ ًارقاف كشارف ىلإ

 اهنم أرق نم) :فهكلا ىفو ء(بوذك وهو كقدص) :# ىبنلا لاقف .ناطيش

 ىفو ء(نآرقلا ثلث لدعت دحأ هللا وه لق)و ء(لاجدلا ةنتف نم نمأ تايآ ربشع

  .(نيتذوعملا :طق نهلثم ري مل تايآ ىلع لزنأ) :نيتذوعملا



 ¥1 ىنغملا داقتنا

 روسلا نإ" :"بيرقتلا حرش "ىف ىطويسلا ظفاحلا لاق :"تيكنتلا" ىف
 عبسلاو «ماعنألاو «نيوارهزلاو ءةحتافلا :اهلئاضف ىف ثيداحألا تحص ىتلا

 ‹رصنلاو ؛ةلزلزلاو «كلملاو ءناخدلاو «سيو «فهكلاو ءالمجم لاوطلا

 ها یک هک هب ےک اع ر ةن و ر نک ل و نورا

 بحاص اهركذ دقف نيتذوعملاو صالخإلاو نيوارهزلاو ةحتافلا ثيدح امأ

 جرخأ دقو .نآلا ىنرضحي ال :تامه نبا لاقف ماعنألا ثيدح امأو «"ىنغملا'

 ماعنألا) :ًافوقوم - هنع هللا ىضر - باطخلا نب رمع نع هريغو ىمرادلا

 ثيدح نم مكاحلاو کا هجرخأ لاوطلا عبسلا ثيدحو ‹(نارقلا بجاون نم

 نم مكاحلا هجرخأ فهكلا ثيدحو «(ربح وهف لاوطلا عبسلا ذخأ نم) :ةشئاع

 رونلا نم هل ءاضأ ةعمجلا موي ىف فهكلا ةروس أرق نم) :ديعس ىبأ ثيدح

 اهأرق نمو) :سنأ نب ذاعم ثيدح نم دمحأ جرخأو «(نيتعمجلا نيبو هنيب ام

 دواد وبأ هجرخأ سي ثيدحو «(ءامسلا ىلإ ضرألا نيب ام ارون هل تناك اهلك

 الو نآرقلا بلق سي) :راسي نب لقعم ثيدح نم مهريغو نابح نباو ىئاسنلاو

 ىفو «(مكاتوم ىلع اهؤرقا هل رفغ الإ ةرخآلا رادلاو هللا ديري لجر اهأرقي
 ىذمرتلا هجرخأ ناخدلا ثيدحو «ىمرادلاو ىذمرتلا هجرخأ سنأ نع بابلا

 هل رفغتسي حبصأ ةليل ىف ناخدلا مح ارق نم) :ةريره ىبأ ثيدح نم هريغو

 نم مكاحلاو نابح نبا :ةعبرألا هجرخأ كلملا ثيدحو «(كلم فلأ نوعبس

 ىتح لجرل تعفش ةيآ نوثالث ةروس نآرقلا نم) :اعوفرم ةريره ىبأ ثيدح
 ثيدح نم ىذمرتلا هجرخأ ةلزلزلا ثيدحو ء(كلملا هديب ىذلا كرابت هل رفغ

 هجرخأ رصنلا ثيدحو «(نآرقلا فصنب هل تلدع تلزلز اذإ أرق نم) :سنأ
 «(نآرقلا عبر حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ) :اضيأ سنأ ثيدح نم ىذمرتلا

 نورفاكلا اهيأ اي لق) :اضيأ سنأ ثيدح نم ىذمرتلا هجرخأ نورفاكلا ثيدحو



 ىنغملا داقدنا ۱۸

 ىف روسلا لئاضف ىف عوضومب سيل ام ىطويسلا ررح دقو ء(نارقلا عبر
 ."تيكنت' .ها - "روسلا لئاضف ىف رهزلا لئامخ" = هامسأ ةدرفم ءزج

 ىف مكاحلا هجرخأ ام وه تامه نبا هرضحتسي مل ىذلا ماعنألا ثيدحو

 :لاق مث ي هللا لوسر حبس ماعنألا ةروس تلزن امل :لاق رباج نع هكردتسم

 طرش ىلع حيحص :لاقو ء(قفألا دس ام ةكشلملا نم ةروسلا هذه عيش دقل)

 .هرقأو هريسفت ىف هدنسب ريثك نبا ظفاحلا هدروأ «ملسم

 دبع نب ةرسيم وه ةروس ةروس نآرقلا لئاضف ثيداحأ عضوب مهتملاو

 تنئج نيأ نم :ةرسيمل تلق :لاق ىدهم نبا نع نابح نبا یور ام ىلع هبر

 امأ و ءاهبفك ننانلا تغ را اهتعتضو :لاق ؟ ذك هلق اذك ارق نم تيداخالا هدهت

 .ىلوألا ةياورلا ضهاني ال لسرمف ىزورملا رامع ىبأ ةياور

 قیدصلا ركب ىبآ لتاضف ىف باب :یتغملا فنصم لاث

 بص ام)و ء(ةصاخ قيدصلا ركب ىبألو ةماع سانلل ىلجتي ىلاعت هنأ) :اهنم

 ىسلإ قاتشا اذإ ناك)و ؛(ركب یبأ ردص یف هتببص الإ ایش یردص یف هللا
 ىبأ حور راتخا حاورألا راتخا امل ىلاعت هللا نإ)و ء(ركب ىبأ ةبيش لبق ةنجلا
 رأ مل :ىزوجلا نبا لاق «لوقعلا ةهيدبب هعضو فرعي امم كلذ ريغ ىلإ (ركب
 ارا نم ت اروح لا ىق لولا كا ر تاعا وف

 ةماع ةمايقلا موي قئالخلل ىلجتي هللا نإ) ثيدح :"تيكنتلا" ىفو

 نسم تاعوضوملا ىف ىزوجلا نبا هدروأ (ةصاخ قيدصلا ركب ىبأل ىلجتيو

 لاق ءهيلع ملكتي ملو ةشئاع ثيدح نمو اهللعو ةباحصلا نم ةعامج نع قرط

 هيف فلتخهف دقاو نب هللا دبع ةداتق ابأ الإ تاقت هلاجر ةشئاع ثيدح :ىطويسلا



 ۱۹ ىنغملا داقتنا

 طرش ىلع قيرطلا اذهو .متاح وبأو ىراخبلا هفعضو .هب سأب ال :دمحأ لاق

 برعلا لتابف لاصق با : ىنغملا فنصم لاق

 ةبضه) :لاقف ميمت ىنب نعو «(رهزأ لمج ):لاقف رماع ىنب نع لئس
 ءىش اهيف سيل بابلا اذه ىف ةياورلا :ىليقعلا لاق ءهلوطب ثيدحلا ء(ءارمح

 ڪک

 هللا ىضر - ةريره ىبأ نع ىمثيهلا نسحلا ىبأل "دئاوزلا عمجم' ىف
 ف را ےک و ا

 عبتت ةرهو) :لاقف نزاوه نع هولأسو (رجشلا فارطأ نم لكأي رهزأ لمج)
 دشأ ماهلا ءامظع مالحألا حجر مادقألا تبث) :لاقف ميمت ىنب نع هولأسو (ءام
 هاور (اهأوان نم اهرضي اک ف اا کا ىف لاجدلا ىلع سانلا

 هلاجر ةيقبو نابح نبا ةقثو حيبص نبا مالس هيفو 'طسوألا" ىف ىناربطلا

 کک ف

 نوزقو نالعسعو ةرخصلاو سدفملا ٽي لاصق با :ىنغملا فن صم لاق

 ىف ثيداحأ ةثالث ريغ لي هللا لوسر نع ءىش بابلا اذه ىف حصي ال

 هنأ راو لإ حاسم ةت ىلإ إل لاحرلا كت ال) اهذخأ نقلا تش
 ؟اذامم مث :ليق ء(مارحلا دجسملا):لاقف ضرألا ىف عضو تيب لوأ نع لئس

 .(اماع نوعبرأ) :لاق ء؟امهنيب ناك مك :لیق ‹(ىصقألا دجسملا مت):لاق

 ۰ .(ةالص ةئامعبس لدعت هيف ةالصلا نإ) ا
xX 



 ي ا د ا ا

 دبع هاور ام ركذ ام ريغ بابلا ىف ثيدح دوجأ :"تيكنتلا" ىف لوقي

 تیب ءانب نم دواد نب نامیلس غرف امل) :لاق لی هللا لوسر نع ورمع نب هللا

 دحأل ىغبني ال اكلمو ء«همكح فداصي امكح :اثالث لجو زع هللا لأس سدقملا

 نم جرخ الإ هيف ةالصلا الإ ديري ال دحأ دجسملا اذه ىتأي ال نأو «هدعب نم

 نأ وجرأو ءامهيطعأ دقف ناتنثا امأ :هللا لوسر لاقف «همأ هتدلو مويك هبونذ

 نياز هةل طفلا و ةخام :نباو ىئاسنلا وا خأ ةجرخأ (ةثلاثلا ىطعأ دق نوكی

 حيحص :لاقو ءاذه نم لوطا مكاحلاو ءامهيحيحص ىف نابح نباو ةميزخ

 مالك ىف ام ملعي هبو «ىرذنملا ظفاحلا هرقأو «هل ةلع الو ءامهطرش ىلع

 هدروأ دقو «(نيسورعلا دحأ نالقسع) :هظفلف نالقسع ثيدح امأو «فنصملا

 ‹رمع نبا ثيدح نمو «سنأ ثيدح نم "تاعوضوملا" ىف ىزوجلا نبا

 لوقلا' ىف ىزوجلا نبا ىلع رجح نبا درو «دمحأ هجرخأ سنأ ثيدحو

 نب هللا دبع ثيدح نم دهاش هلو «ادانسإ حلصأ رمع نبا قيرط :لاقف "ددسملا

 سابع نبا ٿيدح نمو «هريسفت ىف هيودرم نباو ىلعي وبأ هجرخأ ةنيحب

 نب ديعس هجرخأ ىناسارخلا ءاطع لسرم نمو "ىنكلا" ىف ىبالودلا هجرخأ

 .نسح وه وأ لصأ هل ثيدحلاف ینعي -"هننس' یف روصنم

 نوكيس) :ةديرب ثيدح اهنم فنصملا اهركذي مل بابلا ىف ثيداحأ ىقب

 نينرقلا وذ اهانب ورم ةنيدم لزنا مث ناسارخ ىف نكف ةريثك ثوعب ىدعب نم

 نب هللا دبع نب لهس هيف :لاقو «تاعوضوملا ىف ىزوجلا نبا هدروأ (ثيدحلا

 هجرخأ :لاقف ىطويسلا هبقعتو ءادج فيعض سوأ هوخأو «ثيدحلا ركنم ةديرب

 ا او اه ق ج دج ن ل أ

 نب هللا دبع نع هاور كصم نب ماسح نأ :"لئالدلا" ىف ميعن وبأ ركذ دقف

 ننسح هفعض عم هنإ . ی دع نیا لاق دقف لاقم هيف ناک ناو ناسحو «ةديرب



 ۲۹ ىذغملا داقتنا

 سنأ ثيدح اهنمو «رابتعالا اذهب نسح ثيدحلاف ىرت امك درفني ملو .ثيدحلا

 هل لاقي اهنم ارصم نإو ًأراصمأ نورصميس سانلا نإ) - هنع هللا یضر -
 ىف ىزوجلا نبا هدروأ (ثيدحلا اهخابسو كايإف اهب تررم تنأ نإف ءةرصبلا

 رخأ قيرط هل :لالجلا لاق .بذكي نيزر نب رامع هيف :لاقو "تاع وضوملا'

 .ها .حلاص هدنع وهف هيلع تكسو "هننس' ىف دواد وبأ هجرخأ سنا نع

 ءوضولا ىلع ةيمسلا ىف باب :ىنغملا فنصم لاق

 .تبثب ءىش هيف سيل :دمحأ لاق

 ىفو :لاقو (هيلع هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو ال) :ىذمرتلا ىف

 وبأ لاق «سنأو دعس نب لهسو ةريره ىبأو ديعس ىبأو ةشئاع نع بابلا
 لاقو ءديج دانسإ هل اثيدح بابلا اذه ىف ملعأ ال :لبنح نب دمحأ لاق :ىسيع

E E NA 

 ريمأ نبا لوقي «للخلا نم دمحأ نع ردب نبا لقن ىف ام نيبي اذهبو

 نسحلا ةجرد نع لزني ال لاقمل. نم ملسي مل نإو ثيدحلا نإ :رهظألا جاحلا

 .ىردذنملا نع هأنعمبو «دهاوشلاو قرطلا ةرثكب هداضتعال

 هركذ ام ىلع ةرثأوتملا ثيداحألا نم ىطويسلا ظفاحلا هدع دقو

 .ةرثاذنتملا مظن ىف ىناتكلا ديسلا ثدحملا

 .(ءاملا ساوسو اوقتاف ناهلولا هل لاقي اناطيش ءوضولل نإ) :درو دق

 . ىبنلا ںع ء یش بابلا اده یف حصي ال :ىدذممرتلا لاق

 م لاق



 ىنغملا داقتنا ۲

 هجرخأ "ىنغملا ىلع - هللا هظفح - ىناتكلا ديسلا قيلعت ىفو

 ملعن ال «یوقلاب هدانشإ سیلو بیرغ :لاقو «بعک نب بأ ثیدح نم یذمرتلا
E TE AO O E O O 

 كلذ نم بجعتو امهيحيحص ىف ةميزخ نباو مكاحلا هجرخأ دقو ءادج فیعض

 .حيحصلا ىف اذه لخد فیک یردا ال :لاقو سانلا دیس نبا

 ءوصولا نم لا یل با :ىنغملا فنصم لاق

 .ءیش ی هللا لوسر نع بابلا اذه ىف حصي ال :ىذمرتلا لاق

 ءزج' ىف ىونكللا ىحلا دبع خيشلا اهعمج راثآ ثيداحأ بابلا اذه ىف

 ."ليدنملا

 ةبقرلاو نينذألا عسمو ةيحللا ليل باب :ىنخملا فنصم لاق

 ل ىبنلا نع ءىش بابلا اذه ىف حصي ال

 امهلتمأ ثيداحأ هيف درو دقف ةيحللا ليلخت امأ :"تيكنتلا" بحاص لوقي

 ىبأ نع ىدسألا قيقش نب رماع ثيدح نم هجام نباو ىذمرتلا هجرخأ ام

 للخو اضوت ":ىذمرتلا لاقو ."هتيحل للخي ناك لي هنأ ":نامتع نع لئاو

 عيمجب اجتحا :لاقو مكاحلاو «نابح نبا هححصو حيحص نسح :لاقو "هتيحل

 دهاش هلو «هوجولا نم هجوب انعط هيف ملعأ الو «قيقش نب رماع الإ هتاور

 بقعتو مهثيداحأ جرخأ مث «ةشئاعو سنأو رساي نب رامع ثيدح نم حيحص

 :مامهلا نبا لاق .ىوقلاب سيل :متاح وبأ لاقو نيعم نبا هفعض ًارماع نأب

 هلبقي ملو لمعلا هيلع ام ىلع لوبقم ريغ وهو مهبم نعط هنأ لوألا لصاحو



 ۳ ىذغملا داقتنأ

 ال هيف فالتخا رمألا ةياغف ملس ولو فعضلا ىلإ هجرخي ال ىناثلاو «ىذمرتلا

 نم ةعامج نع ثيداحأ دروأو مالكلا لاطأو «نسحلا ةجرد نع هب لزني

 نم رثكأ نع ةرثكتم قرط هذهف :لاق نأ ىلإ اهجراخم نايب عم ةباحصلا

 فيكو «ةجحلا اهعومجمب تتبثل افيعض اهنم لك ناك ول ةباحصلا نم ةرشع

 ىف ىطويسلا ظفاحلا هدروأ دقو :لوقأ .؟نسحلا نع لزني ال اهضعبو

 نم ةعامج نع درو دقف نينذألا حسم ثيدح امأو «"ةرثاوتملا ثيداحألا'

 :لاق ديز نب هللا دبع نع هجام نبا هجرخأ ام اهلثمأ نمو اعوفرم ةباحصلا

 سابع نبا نع ىنطقرادلا هجرخأو (سأرلا نم نانذألا) :4 هللا اوسر لاق

 ىنطقرادلا لوقو ءلاجرلا ةقثو لاصتالل ناتباث امهو :مامهلا نبا لاق ءاعوفرم

 نب ناميلس نع هجرخأ امب اجتحم لسرم وه امنإ "مهو هدانسإ' ىناثلا ىف

 مالك هلقنو هتحصب همكح دعب ناطقلا نبا لاق السرم ي ىبنلا نع ىسوم

 .ها .لسرمو دنسم ناثيدح هيف نوكي نأ عنمي امو هيف حدقب سيل :ىنطقرادلا

 لهأ روهمج هيلع ةنس نينذألا حسم نوكو :جاحلا ريمأ نبا لاقو

 كرك الا: ساغ نا نع مكاحلاو ناخ ناو ةيرح نبأ جرخأ ل
 «هينذأو هسأر اهب حسمف ةفرغ فرغ مث هيفو هركذف ؟4 هللا لوسر ءوضوب

 لع هللا لوسر ىأر هنآ ديز نب هللا دبع ثيدح نم ىقهيبلا مث مكاحلا جرخأو
 لاقو .ها. حيحص هدانسإ :الاقو هسأرل ىذلا فالخ ءام ةينذأل ذخف ًاضوتي

 .رثاوتملا ىف دعي نأ لامتحال انه هتدروأ ليوط مالك دعب رثانتملا مظن ىف

 دنع رجح نب لئاو تيدح نم :"تيكنتلا' ىفف ةبقرلا حسم ثيدح امأو

 :هيفو «هتبقر رهاظو اتالث هينذأ رهاظو اثالث هسأر ىلع حسم مث هيفو رازبل

 لاق .رابجلا دبع نب دمحم هيوري :ديعلا قيقد نبا لاق .بوثب فشني هرأ مل
٥ 



 ا د ا

 هيبأ نع فرصم نب ةحلط ثيدح نم ىناربطلا جرخأو «رظن هيف :ىراخبلا
 E اذکه لاق هسأر حسم املف :هیفو هدج نع

 «نسحلا ةجرد نع لزني ال :جاحلا ريمأ نبا لاق .هافق لبق نم هقنع ىلإ امهب
 فعصض هيف :"فشاكلا' ىف ىبهدلا لاق .ميلس ىبأ نب ثيل هدانسإ یفو لوق

 ."تیكنث' .ها .هب جتحا مهضعبو :لاق .هظفح ءوس نم رسي

 ثيدح نأ ىونكللا ىحلا دبع خيشلل ةبقرلا حسم ءزج نم صخلتيو

 ااو نام و ةه تارا لاق ا كلا تا رل هوك لا

 نب صفح هعباتو ميلس ىبأ نب ثيل هنع هاور دقف فرصم نب ةحلط ثيدح

 ءايركز نب ليعامسإو رمتعم هعبات لب ثراولا دبع ثيل نع درفني ملو ثتايغ

 فرصم هوبأو حجرألا ىلع ىباحص هدجو ةتسلا هب جتحا فرصم نب ةحلطو

 حيلف نع هدانسإب سراف نب نيسحلا وبأ ىورو نيطمو ةحلط هنبا هنع یور

 هديب حسهو ًأضوت نم) :لاق لي ىبنلا نأ نارمع نبا نع عفان نع ناميلس نبا
 هللا ءاش نإ اذه :"رحبلا" ىف ىنايورلا لاق (ةمايقلا موي لغلا ىقو هقنع ىلع

 خيراتاو 'سودرفلا ددسم' ىف رمع نبا نع بابلا ىفو «حيحص ثيدح

 ىلإ هدنسب ديبع ىبأل 'روهطلا باتك" ىفو ةفيعض ثيداحأ ميعن ىبأل "ناهبصأ

 اذهو "ةمايقلا موي لغلا ىقو هسأر عم هافق حسم نم" :لاق هنأ ةحلط نب ىسوم

 ديزم ال امب روكذملا ءزجلا ىف بهسأأ دقو «عفرلا مكح هل افوقوم ناك نإو
 .هيلع

 ملسم اجر نم وه :روكذملا ميلس ىبأ نب ثيل ةمجرت ىف ىمجعلا نبا

 .نابح نبا هركذ ام ىلع هرمع رخآ ىف طلتخا امنإو ءةعبرألاو

 طبس نيدلا ناه رب ظفاحلل "طالتخالاب ىمر نميف طابتغالا "باتك دقو



 ٣ ىنغملا داقتنا

 ا و ی ا ا

 .هتاقن یف نابح نبا طرش وه امك ةقن یباحص نع هتیاورو هنع

 ىف هنم نكمأ وهو هماكحأ ىف ةيميت نبا دج ةبقرلا حسم ثيدح جرخأو
 ا

 رمللا ذيب ءوضولا ىف باب :"ىنغملا"فنصم لاق

 .حيحصب سيل ثيدحلا اذه :ةعرز وبأ لاق «قرط نم درو دق

 :ليق هجام نبا ىلع هقيلعت ىف ىدنسلا ىداهلا دبع نب نسحلا وبأ لاق

 ؟كتوادإ ىف ام :نجلا ةليل هل لاق 4ي ىبنلا نأ:دوعسم نبا نع) ثيدحلا رادم

 :تلق لوهجم وهو ديز ىبأ ىلع (روهط ءامو ةبيط ةرمت :لاق «ذيبن :لاق

 نبا سابع نبا دانسإ ىف معن «سابع نبا نع ثيدحلا هجام نبا جارخإ هدري

 ضراعم هنآ نم لاقي امو «لطاب ديز ىبأ درفت یوعد نکل فیعض وهو ةعيهل

 لوسر عم نجلا ةليل نكأ مل :دوعسم نبا) نع ملسم هجرخأ ام وهو هنم ىوقأب

 ةملاكم دنع هعم ناك ام هنآ ىلع كلذ لمحب عمجلا نكمي هنأب دري (ل هللا

 .ها .مالسإلا ىلإ مهئاعدو نجلا

 دقو «ةصقلا ددعت ىلع هولمحو ملسم هاور امع اوباجأو :"تيكنتلا"ىفو

 .ها .ةيادهلا ثيداحأ جيرخت ىف رجح نبا ددعتلاب رقأ

 دمحأو هفنصم ىف ةبيش ىبا نبا ثيدحلا جرخأ :جاحلا ريمأ نبا لوقيو

 ىذمرتلاو دواد وبأو ىناربطلاو رازبلاو ىنطقرادلاو ىواحطلاو هدنسم ىف

 ىف ةجحلل هحالص نع لزني ال قيقحتلا دنع هنكل ليوط مالك هيفو «هجام نباو
 ( .ها .بوللدملا اذه



 ىنغملا داقتنا - ۹

 ثيدحلا نأ وأ اليلق ولحيل تاريمت هيف عضو احلام ءام ذيبنلا اذه نوكو

 نيم لسغ نمل لسخلاب رمألا باب :ىتغملا فنصم لاق
 .حيحص ثيدح اذه ىف تبثي ال :دمحأ لاق

 هلمح نمو لسغلا هلسغ نم) :اعوفرم ةريره ىبأ نع :ىذمرتلا لاق

 :ىسيع وبأ لاق «ةشئاعو ىلع نع بابلا ىفو :لاق «تيملا ىنعي (ءوضولا

 بجي ال نأ وجرأ اتيم لسغ نم :دمحأ لاق «نسح ثيدح ةريره ىبأ ثيدح

 .هإا .هيف ليق ام لقأف ءوضولا امأو «لسخغلا هيلع

 هريغل انسح ثيدحلا نوكي نأ رظنلا ىضتقمو :"تيكنتلا" بحاص لوقي

 كالا ة4 ةورخا اهم توخ رلا نف ةف راضلا و باسا رمالا نكتو

 مکیلع سیل) :اعوفرم - امھنع ہللا یضر - سابع نبا نع هورقأو هححصو

 ‹لستغيلف اتيم لسغ نم ثيدحل در هيف :مكاحلا لاق (لسغ مكتيم لسغ ىف

 .ها .لسغلا بدنيف امهب لمعي لب :لاقف ىبهذلا هدرو

 مامحلا لوخد نع ىهنلا باب :ىنغملا فنصم لاق

 ل هللا لوسر نع ءىش بابلا اذه ىف حصي مل

 4 ىبنلا نع رباج اهنم ثيداحأ اقلطم ال ىهنلا ىف درو :"تيكنتلا" ىف
 نمؤي ناك نمو رزئمب الإ مامحلا لخدي الف رخآلا مويلاو هللاب نمي ناك نم)

 هنسحو ىذمرتلاو ىئاسنلا هجرخأ (مامحلا هتليلح لخدي الف رخآلا مويلاو هللاب

 د ةر ا ور يرل ةر وم طر لغ تم لاو كاكاو



 ۲۷ ىلغملا داقتنا

 ر ق
 :لاق .خسولا ىفني هنإ هللا لوسر اي :اولاق .مامحلا هل لاقي اتيب اورذحا):#
 ظفاحلا لاق .السرم سواط نع سانلا هاور :لاقو رازبلا هجرخأ (اورتتساف

 حيحص : :لاقو مكاحل هاورو .حيحصلا ىف مهب جتحم مهلك هتاور :ميظعلا دبع

 . .مكاحلا وحنب ىناربطلا هاورو .ملسم طرش ىلع

 نىم نذؤملاو نماض مامإلا باب :ىنغملا فنصم لاف

 لوسر نع بابلا اذه ىف حصي ال :ىنيدملا نبا لاق .قرط نم درو دق
 .السرم نسحلا هاور ثيدح الإ حيحص ثيدح هللا

 ةممامإ نبا نع «ىمتيهلا ظفاحلل "دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم" ىف ءاج
 نذؤملاو نماض مامإلا) :# هللا لوسر لاق :لاق - هنع هللا ىضر - ىلهابلا

 .ها .نوقثوم هلاجرو ريبكلا ىف ىناربطلاو دمحأ هاور (نمتؤم

 ةنسلأ ىلع ثيداحألا نم رهتشا امع سابلإلا ليزمو افخلا فشك ىفو
 (نمتوم نذؤملاو نماض مامإلا) :ىحارجلا ىنولجعلا ليعامسإ خيشال "سانلا

 نع بابلا ىفو ءةريره ىبأ نع ىلعي وبأو ىسلايطلاو عينم نباو دواد وبا
 نبال سودرفلا دنسم ثيداحأ جيرخت ىف اذك دعس نباو لهسو ةلثاوو ةشئاع

 نماض مامإلا) حيحص دنسب جارسلا ىور :"ىرابلا حتف' ىف لاقو ؛رجح
 ها .(نينذؤملل رفغاو ةمئألا دشرأ مهللا نمتوم نذؤملاو

 اياولاق :دازو ةريره ىبأ نع ' دئاوزلا عمجم ' ىف ثيدحلا جرخأو

 وأ یدعب نوکی هنإ): هللا لوسر لاقف ناذألا یف سفانتن انتکرت دقل هللا لوسر
 .نوقثوم مهلك هلاجرو رازبلا هاور (مهونذؤم مهتلفس موق مكدعب



 ىنغملا داقتنا سس ۸

 دجسملا ىف الإ دجسملا راجل ةالص ال باب :ىنغملا فنصم لاق

 نسم) ةعمجلا ىف ثيدحلا كلذكو ء«ءىش ىبنلا نع بابلا ىف حصي ال

 .كلذ ريغ ىلإ (هل جح ال الأ .هل ةالص ال الأ .رئاج وأ لداع مامإ هلو اهكرت

 اعوفرم ةشئاع نع نابح نبا هاور ىناكوشلا لوقي لوألا ثيدحلا
 ىلجعلا هقثو دق :ىطويسلا لاق «حدقلاب الإ هركذ لحي ال دشار نبا رمع :لاقو

 ةريره ىبأو رباج نع ىرخأ قرط هلو هجام نباو ىذمرتلا هل یورو هریغو

 - ىلع لوق نم حص دقو ةفيعض هديناسأ :ىواخسلا لاق - مهنع هللا ىضر -

 .هآا - هنع هللا یضر

 نبا هجرخأ :"ةيادهلا حرش" ىف ىنيعلا لاق دقف ىناثلا ثيدحلا امأو

 نب ىلع قيرطب رازبلاو «رباج نع ىودعلا دمحم نب هللا دبع قيرطب هجام

 مت هوحن رمع نبا ثيدح نم طسوألا ىف ىناربطلا یورو «ناعدج نب دیز

 عنمي الف ةوق كلذب هل لصحف ةفلتخم هوجوو قرط نم ىور ثيدحلا اذه :لاق

 .هب جاجتحالا نم

 رجافو رد لک فلخ ةالصلا باب :ىنغملا فنصم لاق

 تبيني ام اذه ىف سيل :ینطقرادلاو یلیقعلا لاق قرط نم درو دق

 .اذهب انعمس ام :لاقف هنع دمحأ لئسو

 دواد وبأ هجرخأ (رجافو رب لك فلخ اولص) :"تيكنتلا "ىف

 وهو :ىواخسلا لاق «ةريره ىبأ نع لوحكم ثيدح نم هل ظفللا و ىنطقرادلاو

 امك هيهاو اهلكو ةباحصلا نم ةعامج نع قرط نم ركذ ام دعب لاق مت عطقنم

 ثيدح هيف ام حصأو ىزوجلا نبال "للعلا" ىف اهضعبو دحاو ريغ هب حرص



 ىناملا داقتنا 3

 هلعأو ىنطقرادلا هجرخأ :مامهلا نبا لاق ءهلاسرإ ىلع ةريره ىبأ نع لوحكم
 ىنعملا اذه ىور دقو «تاقث هنود نمو ةريره ىبأ نم عمسي مل الوحكم نأب

 ضسعب لبق نم ةفعضم اهلك ىليقعلاو ميعن ىبأو ىنطقرادلل قرط ةدع نم

 ىهتنا .باوصلا وهو نيققحملا دنع نسحلا ةجرد ىلإ ىقتري كلذبو ةاورلا
 ."تیکنت' .ها .همالک

 ةالص هيلع نمل ةالص ال باب :ىنغملا فنصم لاق

 دمحأ لاقف :ثيدحلا اذه ىنعم ام لبنح نب دمحأ ىبرحلا میهاربا لاتا

 .طق هي ىبنلا نع اذهب انأ تعمس الو :ميهاربإ لاق !ةتبلا اذه فرعأ ال

 درو ةف تسلا اذه ىف امأو هح طفلا ا طخ ۷

 نم ) :اعوفرم رمع نبا نع ىقهيبلاو ىنطقرادلا هجرخأ ام اهنم «ثيداحأ

 هتاالص نم غرف اذإف هتالص متيلف مامإلا عم وهو الإ اهركذي ملف ةالص ىسن
 رمع نبا نع كلام هاورو (مامإلا عم اهالص ىتلا دعيل مث ىسن ىتلا دعيلف

 ىلع هعفر مامهلا نباو هفقو امهريغو ىنطقرادلاو ةعرز وبأ ححصو افوقوم
 نع ةعيهل نبا قيرط نم ىناربطلاو دمحأ هجرخأ ام اهنمو ء«هلوصأ ىضتقم

 ىسنو برغملا ىلص لي ىبنلا نأ :باحصألا نم ناكو عابس نب بيبح
 اهتيلص ام هللا لوسر اي ال :اولاق (رصعلا تيلص ىنومتيأر له) :لاقن رصعلا

 «برغملا ىلص مث ىلوألا ضقنو رصعلا ىلصف ماقأ مت نذأف نذؤملا رمأف

 دهشتساو تاعباتملا ىف ثيدحلا نسح وهو :لوقأ «ةعيهل نباب مامإلا يف هلعأو

 .بابلا ىف ثيداحأ هريغو "دئاوزلا" ىفو ."تيكنت' .ها .ملسم هب



 ىنغملا داتا

 رفغسلا ىف ةالصلا مال مثإ باب :ىنغملا فنصم لاق

 رفسلا ىف مئاصلل) ىور امنإ :ىليقعلا لاق «ثيداحأ هيف درو دق -

 .تبثي ءىش نتملا اذه ىف سیلو ةياورلا ىف فعض عم (رضحلا ىف رطفملاك

 ةريره ىبأ نع رفسلا ىف مايصلا مثإو مامتإلا مثإ باب :"تيكنتلا' ىف
 ىنطقرادلا هجرخأ (رضحلا ىف رصقملاك رفسلا ىف ةالصلا متملا) :هعف

 مئاص) :اعوفرم فوع نب نمحرلا دبع نعو «فيعض ثيدح وهو ىليقعلاو

 نكلو رازبلاو هجام نبا هجرخآ (رضحلا ىف رطفملاك رفسلا یف ناضمر

 . تیکنت .ها .هفقو بوص

 ىف ةالصلا نع رمع نبا تلأس :لاق قروم نع 'دئاوزلا عمجم "ىفو
 ريبكلا ىف ىناربطلا داور ءرفك ةنسلا فلاخ نم نيتعكر نيتعكر :لاقف رفسلا

 .حيحصلا لاجر هلاجرو

 داجسلا ىف هزات ىلع هامل نع ىه با :ىنغملا فنصم لاق

 تالا اذه یف ءیش و هللا لوسر نع حصي ال

 بثذ ىبأ نبا نع هل ظفللاو هجام نباو دواد ويأ جرخأ :"تيكنتلا" ىف

 ِ_ ىف تيم ىلع ىلص نم) :هعفر ةريره ىبأ نع ةمأوتلا ىلوم حلاص نع

 ىف طلتخا هنكل ةفث ةمأوتلا ىلومو :مامهلا نبا لاق (ءىش هل سيلف دجسملا

 عمس نمف هتوم لبق طلتخا هنكل ةقث :لاق هنأ نيعم نبا ىلإ ىئاسنلا دنسأ «هرخآ

 ف ولاا ار تک ن اے کو کاک و

 ديؤيو :لوقأ «هريغو نايفس فالخب هلوبق بجوف طالتخالا لبق هنم عمس



 ۹١ س . ةملا داقتنا

 لاق هرخآ یف طلتخا قودص '":حلاص یف "بیرقتلا" یف ظفاحلا هلاق ام لامكلا

 حيرج نباو بئذ ىبأ نباك "بيرقتلا" ىف ظفاحلا ةياورب سأب ال :ىدع نبا

 ا را ن ةا ى ىر الا طال اك ف م ا تو ا

 نكي مل نإ ثيدحلاف ءةمئألا نم دحاو ريغ هيف ملكت دق ةمأوتلا ىلوم حلاصو

 ىمثيهلا رجح نبا خيشلا لاق دق :تلق نإف «نسحلا ةجرد نع لزني ال احيحص

 نإف مهو وه :تلق ؟انسح نوكي فيكف نيثدحملا قافتاب فيعض ثيدحلا اذه یف

  :فصنأو لمأتف هيق ليق ام تيأرو «حلاص ىوس ةلع هل سيل ثيدحلا

 ةزانجلا تاریبکت یف ندیلا عقر باب :ىنغملا فنصم لاق

 .عفري مل هنأ الو لک ىبنلا نع حصي ال

 ىضر - رمع نبا نع هللع ىف ىنطقرادلا جرخأ :"تيكنتلا" ىف ىذلا

 ةريبكت لك ىف هيدي عفر ةزانج ىلع ىلص اذإ ناك # ىبنلا نأ - امهنع هللا

 رمع نبا ىلع فوقوم هنأ باوصلاو :ىنطقرادلا لاق نكل «ملس فرصنا اذإو

 ( .ماعأ هللاو

 ءىش اهعطق ال ةالصلا نإ باب :ىنغملا فنصم لاق

 س

 اهنم "هدئاوز' ىف ىمثيهلا مامإلا اهعمج بابلا ىف ثيداحأ ىلع تعلطا

 ةالصلا عطقي ال) :4 هللا لوسر لاق :لاق - هنع هللا ىضر - ةمامإ ىبأ نع

 - ىراصنألا هللا دبع نب رباج نعو «نسح هدانسإو ريبكلا ىف هاور (ءیش

 هاور (متعطتسسا ام اؤرداو ءىش ةالصلا عطقي ال) :هعفري - هنع هللا ىضر



 ىنغملا دافتا ۳٢

 ىف نابح نبا هركذ دقو «فيعض وهو رامتلا نوميم نب ییحی هيفو طسوألا یف

 .هاأا .تاقثلا

 .هقفلا لهأ نم ءاملعلا ىلإ ثيدحلا فلتخم رمأو

 حياسللا ةالص باب :ىنغملا فنصم لاق

 .حيحص ثيدح حيباستلا ةالص ىف سيل :ىليقعلا لاق

 ةالصل حيحصتلا' ب ىمسملا هئزج ىف ىطويسلا لاق :"تيكنتلا"ىفو

 ةمئأ فلتخا دق :"ىذمرتلا حرش" ىف ىقارعلا لضفلا وبأ لاق :لصف "حيبستلا

 دقو ؟ءىش اهنم حصي له حيبستلا ةالص ىف ةدراولا ثيداحألا ىف ثيدحلا

 نسبا مهنم ةمئألا نم ةعامج - امهنع هللا ىضر - سابع نبا ثيدح ححص

 رهشأ حيبستلا ةا :"سودرفلا دنسم" ىف ىمليدلا لاقو مكاحلاو ةميزخ

 ةالص ثيدح :ىئالعلا نيدلا حالص ظفاحلا لاقو ءادانسإ اهحصأو تاولصلا

 ةالص ثيدح :"بيردتلا" ىف ىنيقلبلا لاقو «دبالو نسح وأ حيحص حيبستلا

 اهب لمعلا ىغبني ةنس ىهف اضعب اهضعب دضعي قرط هلو حيحص حيبستلا

 :ةرخؤملاو همدقملا بونذلل ةرفكملاو لاصخلا" ىف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 مهب سأب ال هلاجر -ننسلا ىف دواد وبأ هجرخأ ىذلا ىنعي -سابع نبا ثيدح

 ىنعي ” زيزعلا دبع نب ىسومو قودص مكحلاو ىراخبلا هب جتحا ةمركع

 ال تلق نم لك لاق دقو :ىأ« اسأب هب یرأ ال :نیعم نبا هيف لاق -یرابنقلا

 ادذهف. فيعض :ىنيدملا نبا لاقو «كلذ وحن ىئاسنلا لاقو ءةقث وهف هب سأب

 نبا ءاسأ دقو -ظفاحلا ىأ -لاق .هيوقت دهاوش هل نأل نسحلا طرش نم دانسإلا

 هيف بصي مل 'لوھجم یسوم' هلوقو :لاق "تاعوضوملا" ىف هرکذب یزوجلا



 ۳۳ ج ىنغملا داقتنا

 ءامهدعب ءاج نم هلاح لهجي نأ هرضي ال یئاسنلاو نیعم نبا هقتوي نم نإف

 ىراصنألا ثيدح "ىلامألا" ىف ظفاحلا ىنعي -لاقو «ىرخأ قرطو دهاوش هلو

 ةياور ىلإ مض اذإ فيكف نسحلا ةجرد نع طحني ال هدنس دواد وبأ هاور ىذلا

 هنسح دقو «دؤاد وبأ هجرخأ ىذلا ورمع نب هللا دبع نع ءازوجلا ىبأ

 یف فلأو هدنم نبا مدقت نم ريغ هنسح وأ ثيدحلا اذه ححص نممو «ىرذنملا

 ىنيدملا ىسوم وبأو ىناعمسلا دعس وبأو بيطخلاو ىرجآلاو اباتك هحيحصت

 ىف ىوونلاو هيواتف ىف حالصلا نباو ىرذملاو لضفملا نب نسحلا وبأو

 نب ىلع لاقو :ىطويسلا لاق «نورخآو ىكبسلاو "تاغللاو ءامسألا بيذهت

 ینعی كلام نب ورمع نع هيوري هلک فيعض هدانسا":لبنح نب دمحأ نع دعس

 نم :لاق ءازوجلا ىبأ نع نايرلا نب رمتسملا هاور دق :هل تلق "لاقم هيفو

 هنأكو -ةقث خيش رمتسملا :لاقف - ميهاريإ نبا ىنعي- ملسم :تاق ؟كثدح

 كاا ني ورع باور نف لإ ل رأ هلو ك بخأ ناف :ظناحلا لاق تدخفا

 .هفيعضت نع عجر هنأ هرهاظف ءهبجعأ رمتسملا ةعباتم ةغلب املف «ءىركنلا

 ىزوجلا نبا طلغ :"ريبكلا حرشلا ثيداحأ جيرخت "ىف ىشكرزلا لاقو .ها

 «كلذ ىف لاطأو تاعوضوملا ىف حيبستلا ةالص ثيداحأ جارخإ ىف كش الو

 .'"تيكنتلا" نع هانلقن ام مث «روكذملا ءزجلا نم ىهتنا

 ىف ةعوفرملا راثآلا"' ىف ىونكللا ىحلا دبع خيشلا لوقي :هيبذت

 ىف ثيداحألا نم درو ام ديناسأ ىف مالكلا هعابشإ دعب 'ةعوضوملا ثيداحألا

 نع هانلقن ام ىلع ديزي ام هركذو ةقرو ةرشع ىتنثا وحن ىف بابلا اذه

 ىأ -لاق :هتاعوضوم ىف لاق ثيح ىناكوشلا نم بجعلاو :"تيكنتلا'

 سابع نبا ثيدح نأو ةفيعض اهلك هقرط نأ قحلاو -"ىلآللا" ىف ىطويسلا

 نم دهاشلاو عباتملا مدعو ةيدرفلا ةدشل ذاش هنأ الإ نسحلا طرش نم برقي



SSS 

 همالك نأل كلذو .ها .تاولصلا ىقاب ةئيهل اهتيه ةفلاخمو «ربتعم هجو

 ىطويسلا هنع هلقن رجح نبال هنأ عم ىطويسلا نم قيقحت هركذ ام نأ مهوي

 وأ احيحص ثيدحلا نوك وهف ىطويسلا قيقحت امأو «"ريبحلا صيخلت "نم
 انسخ

 '"ةرفكملا لاصخلا"ىف هطسب امب اذه هلوق نع رجح نبا هجر دقو

 .ىوونلا هلثمو ءهبتك لجأ نم وهو "راكذألا ىلامأ"و

 ىلحلا ةاكز با :ىنغملا فنصم لاق

 .لي ىبنلا نع ءىش بابلا اذه ىف حصي ال

 ةنبا اهعمو ليي ىبنلا تتا ةأرما ىئاسنلاو دواد وبأ ج رخأ :"تيكنتلا" ىف

 (؟اذه ةاكز نيطعتأ) :اهل لاقف بهذ نم ناتظيلغ ناتكسم اهتنبا دي ىفو اهل
 (؟ران نم نيراوس ةمايقلا موي امهب هللا كروسي نأ كرسيأ) :لاق ءال :تلاق

 نسحلا وبأ لاق ء«هلوسرلو هلل امه :تلاقو يي ىبنلا ىلإ امهتقلأف امهتلخف :لاق

 هيف لافم ال هدانسإ :"هرصتخم' ىف ىردذنملا لاقو «حيحص هدانسإ ناطقلا نبا

 نب ىضثملاو ةعيهل نبا ىقيرطب ىذمرتلا ةياور ىفو ءالجر الجر هنيب مث

 ال هلوقو ىذمرتلا فيعضتو :ققحملا لاق ءهقاسف اتتأ نيتأرما نأ :حابصلا

 دصق ىذمرتلا لعل :ىرذنملا لاق ءًاطخف الإو لوؤم ءىش بابلا اذه ىف حصي

 ناطقلا نبا لاقو ءاهيف لاقم ال دواد ىبأ قيرطف الاو امهركذ نيذلا نيقيرطلا

 هيف هدنع نأل ثيدحلا اذه ىدذمرتلا فعض امنإ اوا ا ثبدحل هحيحصت دعب

 هدانسإ دواد ىبأ ثيدح ىف یوونلا لاق :لوقأ «یتثملاو ةعيهل نبا نيفيعض

 نع بابلا ىفو «حيحص دانسإب دواد ىبأ هاور :نقلملا نبا لاقو ‹«حیحص



 ۳ه ينغملا داقتنا

 ىنطقرادلا هلعأو هححصو مكاحلاو دواد ىبأ دنع - اهنع هللا ىضر - ةشئاع

 نب دمحم هنأب ناطقلا نباو ىقهيبلا هبقعتو لوهجم ءاطع نب دمحم هيف نأب

 وبأ هجرخأ - اهنع هللا ىضر - ةملس مأ نعو «تاقتلا دحا ءاطغ نب ورفع

 :لاقو مكاحلاو اهنع ءاطع نع نالجع نب تباث نع ريشب نب باتع نع دواد

 اذإ) :هظفلو هب تباث نع رجاهم نب دمحم نع ىراخبلا طرش ىلع حيیحص

 بحاص لاق نالجع نب تباث هب درفت :ىیقهيبلا لاق (زنكب سيلف هتاكز تيدأ

 هقنوو ىراخبلا هل ىور نالجع نب تباث نإف رضي ال اذهو :"قيقحتلا حيقنت'

 نبا هيلع ركنأ نممو «هيلع دودرم هب جتحي ال قحلا دبع لوقو «نيعم نبا

 لاق هياور رجاهم نب دمحم "قيقحتلا" ىف ىنعي ىزوجلا نبا لوقو «ديعلا قيقد

 مهو اذه :هيف "حيقنتلا" بحاص لاق «تاقثلا ىلع ثيداحألا عضي :نابح نبا

 تبان نع ىوري ىذلا اذهف ءاذه وه سيل باذكلا رجاهم نب دمحم نإف ؛جیبق

 ءامهريغو نيعم نبإاو دمحأ هقثوو ملسم هل جرخأ ىماش ةقث نالجع نبا

 ثیدح نم یور ام امأو «یراخبلا هل یورو نیعم نبا هقثو ريشي نب باتعو

 امنإ هل لصأ ال لطاب :ىقهيبلا لاقف (ةاكز ىلحلا ىف سيل) اعوفرم رباج

 . تیکنت .ها .هلوق نم رباج نع یوری

 لسعلا ةاكز بان :ىنخملا فنصم لاق

 .ءىش ريبك بابلا اذه ىف ب یبنلا نع حصي ال

 جتحي نأ نكمي فاعض ةريثك ثيداحأ بابلا ىف درو دق :"تيكنتلا'"ىف

 اي تق لاق تملا ة رام ا نع. هكا نأ ةر اه اهتم اغ وخت

 اهامحف ىل ءاهمحا هللا لوسر اي :تلق (رشعلا دأ) :لاق ًالحن ىل نإ هللا لوسر



 ىنغملا داقتنا ۲٦

 اق ا ت یاو ملا طلا دو وا وخ ماع اوو كو

 .عطقنم وهو هيف رشعلا بوجو ىف ىور ام حصأ اذه :ىقهيبلا

 هدر نم حلفأ ام لئاسلا بذك الول باب :ىنخملا فنصم لاق
 .ءىش لي ىبنلا نع بابلا اذه ىف حصي ال :ىليقعلا لاق

 نبا هدروأ (مهدر نم حلفأ ام نوبذكي نيكاسملا نأ الول) ثيدح
 قيرط ةمامإ ىبأ ثيدحل :لاقو ىطويسلا هبقعتو "تاعوضوملا" ىف ىزوجلا

 «ريبزلا نب رفعج نع نامهط نب ميهاريإ قيرط نم ىناربطلا هجرخأ ثلاث
 هجرخأ ةشئاع ثيدحو «رفعج نع عيكو قيرط نم ىمليدلا هجرخأو عبارو

 .اضيأ ثيدحلا ىف ثحب "ىلاللا" ىفو "بعشلا" ىف ىقهيبلا
 تاو الا ر باب د ا

 اهيف سيلإ :بتكف تاورضخلا ىف لي هللا لوسر ىلإ تبتك :لاق داعم نع
 اذه ىف حصي ال :فنصملا لاق «حيحصب سيل ثيدحلا :ىذمرتلا لاق [ء یش

 .ءىش ب ىبنلا نع بابلا

 رشعلا ايرثع ناك وأ نويعلاو ءامسلا تقس اميف) نيحيحصلا ىفو
 .(رشعلا فصن حضنلاب ىقس امو

 هدانسا سيل :ىذمرتلا لاق :ذاعم ثيدح هركذ دعب "تيكنتلا' ىف لوقي

 قيرطو رجح نب ظفاحلا لاق «لسرم ةحلط نب ىسوم نع حيحصلاو «حصي

 نب ىسوم نع اولاق نكل رازبلاو ىنطقرادلاو ىناربطلاو مكاحلا اهجرخ ىسوم



 ص ج ا

 ىف ققحملا لاق اذلو :لوقأ «لسرم - هنع هللا ىضر - ذاعم نع ةحلط

 .لسرم ثيدح هيف ام نسحأو :"حتفلا'

 هوحولا ناسحلاو ءاحرلا نم بلطلا باب :ىنغملا فنصم لاق

 نع نابح نبا اذكو قالخألا ماكم ىف ىطئارخلا ج رخأ :"تيكنتلا" ىف

 ىتمأ نم ءامحرلا دنع لضفلا اوبلطا) :اعوفرم - هنع هللا ىضر - ديعس ىبأ

 نبا هردوأو :لوقأ «هريغو ىقارعلا هفعض :ىوانملا لاق (مهفانكأ ىف اوشيعت

 / فیعض تٽیدح كا باوصلاو ‹«ىطويسلا هبقعتو '"تاعوضوملا" ىف ى زوجلا

 «ه ريغ و ىبهذلا هدرو مكاحلا هححص :ىوانملا لاق (مهفانكأ یف ا وش يعت یتمأ

 ىف ىزوجلا نيا هدروأ (هوجولا ناسح دنع ريخلا اوبلطا) ثیدحو

 هلو :لاق ثيح ىطويسلا هبقعت اذكو ء«رجح نبا هيلع درو "تاع وضوملا'

 ىف ىناربطلا هجرخأ - امهنع هللا یضر - سابع نبا نع سماخ قیرط

 ه ریغ هفعضو نابح نبأ هقنو شا رخ نی هللا دبع الإ تاق هلاجر دنسب "ريبكلا"

 ثيدح نم تاعباتم هلو فيكف نسحلا طرش ىلع هدارفنا ىلع قيرطلا اذهو

 ىسناربطلا هجرخأ سابع نبا ثيدح ىف ىواخسلا ظفاحلا لاقو «سابع نبا

 هنکلو هقثو نابح نبا نأ عم بشوح نب شارخ نب هللا دبع الإ نوقثوم هلاجرو

 عضولاب نتملا ىلع مكحلا ًأيهتي ال اذه عمو :لاق «هريغ هفعضو ًالدخأ امبر

 نسحلا ةجرد نع لزني ال هعومجمب ثيدحلاف :لوقأ ءانخيش هيلإ راشأ امك



 ىنغملا داقلانا س : ۳۸

 حيبق لج ر نم مک : شایع نبال ليق ى واخسلل "ةذسحلا دصاقملا" یقو

 لاق -ىنولجعلا ليعامسإ خيشلل "ةرهتشملا ثيداحألا" ىف تیارو

 ىف ىلبنحلا ىعرم خيشلا هنع هلقن ام ىلع "ةعونصملا رردلا" ىف ىطويسلا
 ناسح دنع جئاوحلا اوبلطا ثيدح ىف هوجولاو قرطلا نيسحت' اهامس هل ةلاسر

 .حيحص نسح ىدقن ىف ثيدحلا اذه و :هقرط لقن دعب "هوجولا

 "ةعينصلا لع فورعملا لعف باب :ىنخملا فنصم لاق

 .ءىش بابلا اذه ىف حصي ال :ىليقعلا لاق

 ىضر - ةشئاع نع راسمسلا مشاه نب ىيحي قيرطب ىليقعلا ج رخأ
 :ىليقعلا لاق (نيدو بسح ىذ دنع الإ ةعينصلا نوكت ال) :اعوفرم - اهنع هللا

 هلو :ىطويسلا لاق «ءىش نتملا اذه ىف حصي الو تاقثلا ىلع عضي ىيحي

 ىذل الإ ةعينصلا نوكت نأ ىغبني ال) :ظفلب اعوفرم نابح نبا جرخأ نوعباتم
 ربلا دبع نبا هجرخأ نکل دواد نب دمحأ هتفآ عوضوم :لاقو (نيد وأ بسح

 ثيدح وهو كلام ثيدح نم بيرغ ثيدح اذه :لاقو كلام نع 'ديهمتلا' ىف
 ىقهيبلا جرخأو «هل لصأ الو هنع حصي ال كلام نع مهدنع رکنم هنکل نسح

 وأ نيد ىذ ىسلإ ةعينصلا نوكت امنإ) :ظفلب اعوفرم ىلع نع "هبعش' ىف

 فيعض رهو دانسإلا اذهب الإ هجؤولا اذه ىلع هظفحأ ال :ىقهيبلا لاق (بسح

 .هححصم.ىهتنا .افيحصت هيف لعلف٬هل مجرتملا ثيدحلا عم قفتي الو«لصألاب اذكه



 وأ بسح ىذل الإ عينص ىغبني ال) :بيرغ دنسب "هخيرات' ىف مكاحلا جرخأو

 .(نيد

 هللا نم دیع لیحبلاو هللا نم برق ىحسلا نإ باب :ینغملا فنہصم لاق

 .هجوب ءىش اهنم تبثی ال :ینطقرادلا لاق

 لاقو ىطويسلا ظفاحلا هبقعتو "تاعوضوملا" ىف ىزوجلا نبا هدروأ

 دبع هعبات لب قارولا هب درفني ملو بعشلا ىف ىقهيبلاو ىذمرتلا هجرخأ

 ىف ىقهيبلا هجرخأ ةشئاع ثيدحو «ىمليدلا هجرخأ مزاح ىبأ نب زيزعلا

 نب ىيحي نع امهالك هملسم نب ديعسو ناميلس نب ديلت قيرط نم "بعشلا'

 اضيأ ىقهيبلا هجرخأو ءديعس هب درفني ملف نافيعض ديعسو ديلت :لاقو «ديعس

 ءاروشاع لضف یف باب :ینن
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 نأ ىقهيبلا قيرط نم "هيلامأ "ىف ىقارعلا ظفاحلا جرخأ :"تيكنتلا "ىف

 هيلع هللا عسوأ ءاروشاع موي هلهأو هلايع ىلع عسوأ نم) :لاق ي ىبنلا

 نابح نبا یر ىلع نسح نکل نیل هدانسإ یف اذه :هبقع لاق مت (هتنس رئاس

 ةركنم ةدايز هيفو رصان نب دمحم لضفلا وبأ ظفاحلا هححص رخآ قيرط هلو

 اتيا ناخ ن: ريغ نأ ر یل نح ةعسوتلا توخ نائلا کک رفاق



 ىنغملا داةتنا 02

 ديناسأ هذهو :لاق مث اعوفرم ةباحصلا نم ةعامج نع نم هاور هنو

 ةه نر لار د تا رم ى اع مخ ا ن ع تاک ن
 هنإ' :دمحأ لوقو «تملع امل مهو "ةي ىبنلا نع ءىش اهيف دري مل ةعسوتلا نإ'

 تحي هربغل نسحلاو «هريغل انسح هنوك یفانی الف «هتاذل :یأ “حصي ال ثیدح

 ثيدح دورو هراكنإ ىف ةيميت نبا ىقتلا ىلع درلا ىف ىقارعلا فنص دقو «هب
 کے و و د اقا

 هلقن اممر «بابلا ىف ليصفت ديزم ىونكللا خيشلل ةعوفرملا راثألا ىفو

 نم "راكذتسالا" ىف ربلا دبع نبا ةعسوتلا ثيدح ىورو :"ىقارعلا ىلامأ "نع

 ديناسألا هذه :ىقهيبلا لاقو «ملسم طرش ىلع ىهو رباج نع ريبزلا ىبأ ةياور
 نوك عم اذه «ةوق تثدحأ ضعب ىلإ اهضعب مض اذإ ىهف ةفيعض تناك نإو
 .ثيدحلا قرط حصأ ىه ىتلا رباج نع ريبزلا ىبأ ةياور هل عقت مل ىقهيبلا
 .هأ

 ا

 اذه ىف اءزج رجح نبا ظفاحلا خيش فنص دق :"تيكنتلا" بحاص لوقي

 ىف ركذ نيباب ىلع لمتشاو "بجر لئاضف ىف بجعلا نيبت' هامسو بابلا

 .عوضوملا ىناثلا ىفو «فيعضلا ىف درو ام لثمأ لوألا



 ي ا د س اق

 ہجاحلا رطفأو يئاصلا رطقت ةماجحلا نإ باب :ىنغملا فنصم لاق

 موجح او

 - ی هللا لوسر نع ءىش بابلا اذه ىف حصي ال

 وبأو دمحأ هجرخأ (موجحملاو مجاحلا رطفأ) ثيدح :"تيكنتلا" یف

 لاق - هنع هللا ىضر - نابوت نع مكاحلاو نابح نباو ىئاسنلاو دواد

 نبا ظفاحلا هقرط ركذ دقو .ها .رثئاوتم وهو :"ريغصلا هعماج" ىف ىطويسلا

 حيحص ىف انيور امب ضراعم وهو لوقأ «"ريبكلا حرشلا" جيرخت ىف رجح

 ليقو مرحم وهو مجتحاو مئاص وهو مجتحا 4 هنا سابع نبا نع ىراخبلا

 نم الإ ال لاقف ج هللا لوسر دهع ىلع مئاصلل ةماجحلا نوه ركت متذكأ سنأل

 لوألا تيدحلا امأو ءرخا ثيداحأ بابلا ىفو «ىراخبلا هجرخأ فعضلا لجأ

 فعضللف موجحملا امأ . راطفإلل اضرعت امهنأب ةماجحلا ىف نوصخرملا هلوأتف

 دقو «هريصقتل هب رطفيف صملاب هفوج ىلإ لصي نأ نمأي ال هنألف مجاحلا امأو

 ."تيكنت ".ها .لمأتيلف خوسنم هنأب هريغو ىعفاشلا مامإلا مزج

 هيلع ملكتو "رثانتملا مظن' ىف ىناتكلا دمحم ديسلا هقرط درس دقو

 ."تيكنتلا" نع هانلقن امم عسوأب



 ىنغملا داقتنا 4۲

 او حا هئکمآ نمو ءاوجح ال نا لبق اوجح باب :ىنخملا فنصم لاق

 كلذ ريغ ىلإ ءاينارصن ءاش نإو ادو ءاش نإ تمیلف جحب
 اهنم حصي ال :ىنطقرادلا لاقو ءءىش بابلا اذه ىف حصي ال :ىليقعلا لاق

 .ء یس

 - هنع هللا ىضر - ىلع نع ىقهيبلاو مكاحلا جرخأ :"تيكنتلا "ىف
 هديب ''عدفأ عمصأ ىشبح ىلإ رظنأ ىنأكف اوجحت ال نأ لبق اوجح) اعوفرم

 نار ةا درو خص مكاخلا لاق :”يرالا لق رجح ارجخ اهمه لعن

 هللا تيب ىلإ هغلبت ةلحارو اداز كلم نم) :اعوفرم ىلع نع ىذمرتلا جرخأو

 ىف ىزوجلا نبا هدروأو «(اينارصن وأ ًايدوهي تومي نأ هيلع الف جحي ملو
 ةذروا: قو :"نازيملا' ىف ىبهذلا لاق :لاقف طويلا هفتو "تاع وضوفتا

 حلصأ دانسإب ءاج دق ىذمرتلا قيرط ىف روكذم وه یذلا یأ لاله قیرط نم

 - امهنع هللا ىضر - ةريره ىبأو ةمامإ ىبأ ثيدح نم دهاوش هلو ءاذه نم

 هلف ىوق ريغ ناك نإو هدانسإو :لاقو ةمامإ ىبأ ثيدح نم ىقهيبلا هجرخأو

 '"هننس "یه روصنم نب دیعس هجرخا - هنع هللا یضر - رمع لوق نم دهاش

 نم لك اورظنيلف راصمألا هذه ىلإ الاجر ثعبأ نأ تممه دقل' :لاق رمع نع

 ظافحلا لاق ٠'نيملسمب مه ام .ةيزجلا مهيلع اوبرضيف جحي ملو ةدج هل ناك

 ملع طباس نبا لسرم ىلإ فوقوملا اذه مضنا اذإف :ليوط مالك دعب رجح نبا

 نس اط كل نق و هک تلا لنا نم ىلع هلمحمو الصأ ثيدحلا اذهل نأ

 .هححصم.ىهتنا.فنألا عودجم:ىأ«عدجأ :هلعلو لصألا یف اذکه



 4۳ ىنغعملا داقتنا

 نع لزني ال هدهاوشب ثيدحلاو :لوقأ ءاصخلم یهتنا .عوضوم هنآ یعدا

 سادرم نب سابع ثيدحو:جاجحلا ةوق ىف ركذ ظفاحلا تيأرو «نسحلا ةجرد

 عومجمل رظنلاب اميس الو «ىذمرتلا ىأر ىلع نسحلا دح ىف لخدي هدرفمب
 ."تيكذث ".ها .قرطلا هذه

 هللا لوسر نع یورت ثیداحأ ةعرأ :دمحأ لاق باب :ینغملا فنصم لاق

 هل تنمض ناسین جورج ینرش نم) :لصا ام سیل فاوسالا یف

 (ہکرح مود مکموص موب) و (یناذا اناکف ايمذ ىذا نم) و (ةنحلا هللا ىلع

 (سرف ىلع ءاج ولو قح لتاسلل) و

 اذه حصي ال :حالصلا نبا ىلع "هتكن' ىف ىقارعلا لوقي :ىطويسلا لاق
 لإ (قح لئاسلل)وهو "دنسملاا ىف اثيدح اهنم جرخأ هنإف دمحأ نع مالكلا
 نم ):ثيدح كلذكو :لاق مث ثيدحلا قرط ددعو «تاقت هلاجرو دیج دانساب

 نع ميلس نب ناوفص ةياور نم دواد وبأ یورف ءاضيأ فورعم وه (ایمذ ىذا

 إلأ) :لاق لي هللا لوسر نع مهئابآ نع ل هللا لوسر باحصأ ءانبأ نم ةدع
 بي ريغب ًائيش هنم ذخأ وأ هتقاط قوف هفلك وأ هصقتنا وأ ادهاعم ملظ نم

 مهنإغب سي مل نم هيف ناك نإو ديج هدانسإو (ةمايقلا موي هجيجح انأف سفن
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 ءانبا نم نيثالت نع :ةياور ىف لاقف "ىربكلا ىقهيبلا ننس ىف هانيور
 .ها .امهل لصأ الف نارخآلا ناثيدحلا امأو ءةباحصلا



 ىنغملا داقتلاأ - ١}

 ا نم اك رت ر ناال ودور دص ىف ىرالا لاف

 ءدواد وبأ هيلع تكس اذلو ؛مهتلاهج هب ربجنت ددع مهنإف ةباحصلا ءانبأ نم مسي

 ةمذو هللا ةمذ هل ادهاعم لتق نم الأ) :دازو مدقتملا ىقهيبلا ثيدح ركذ من

 نيعبس ةريسم نم دجويل اهحير نإو ةنجلا حير هيلع هللا مرح هلوسر

 ةن نموها .كيدحلا اذهل ةدرفأ ءزخ ىف اهتنيب دفا وش هلو :لافو (افيرخ

 ظ فلو ء'ددسملا لوقلا" ليذب هيلعف خلإ (قح لئاسلل ):ثيدح ىف حاضيإ ديزم
 .'"ناسين ":لدب ء(راذآ جورخب ىنرشب نم ):ىیزوجلا نبا

 ابر وھف ةعفنم رج ضرق لک باب :ینف | فنصم لاق

 درو اعاص ضرتقا هنأ حيحصلا ىفو يي ىبنلا نع ءىش هيف حصي مل

 ىبأ نب ثراحلا هجرخأ (ابر وهف ةعفنم رج ضرق لك) :"تيكنتلا "ىف
 ‹طقاس هدانسإ :عبيدلا نبا لاق -هنع هللا ىضر - ىلع نع "هدنسم' ىف ةماسأ

 .ها .نيعاص درو اعاص ضرتقا ي هنأ :نيحيحصلا" ىفو :ردب نبا لاق

 حیحص ےک امناو ءامهدحأ ن الو 'نيحيحصلا" ےک سیل : یتخسن سشماه یفو

 انس ضرتقا 4 هنأ :"ىذمرتلا" ىفو ءايعابر درو اركب ضرتقا 4 هنأ "ملسم

 . ك قا . ررحیلف ءاهنم لف درو



 4٥9 ىنغملا داقتنا

 .حصي ام بابلا اذه ىف سيل :دمحأ لاق

 - رمع نبا نع "ننسلا" ىف ىقهيبلاو "كردتسملا' ىف مكاحلا ج رخأ

 ىطويسلا هدروأ «ئلاكلاب ئلاكلا عيب نع ىهن لي ىبنلا نأ - امهنع هلا ىضر
 .رمع نبا نع ىنطقرادلا هاور :"ةاكشملا" ىف دازو "ريغصلل عماجلا" ىف

 لدع یدهاشو یو الإ حاکن ال باب :ینغملا فنصم لاق

 كلذكو «حيحص ثيدح لي ىبنلا نع لطاب هنآو ىلو ريغب حاكنلا ىف حصي ال

 حاكنلا ىف ةداهشلا ىف تبثي مل :لبنح نب مخا لاق «حاكنلا ىفو دوهشلا ىف

 .حصت ال حاكنلا ىف ةداهشلا ىف ثيداحألا :رذنملا نبا لاقو «ءىش

 ةشئاع نعو نارمع نع ىقهيبلا هجرخأ :"تيكنتلا "'بحاص لاق

E E 
 «نسح هدانسإو "ريغصلا' ىف ىوانملا لاق «نيدهاش ظفلب - هنع هلا یضر

 لدع ىدهاشو ىلوب الإ حاكن ال) :اعوفرم ةشئاع ثيدح نم نابح نبا جرخأو

 نم ىلو ناطلسلاف اورجاشت نإف «لطاب وهف كلذ ريغ ىلع حاكن نم ناك امو

 ظفاحلا لاقو ءاذه ريغ نيدهاشلا ركذ ىف حصي ال :نابح نبا لاق (هل ىلو ال

 :بابلا اذه ىف ردب نبا هركذ ام لقن نأ دعب "ىنغملا صيخلت' ىف نقلملا نبا
 نبا لاقو :لاق مث ثيدحلا اذه حيحصت ىف لاطأو «هدنع قيقحت ال نم مالك اذه

 :رذنملا نبا لاقو ءءىش حاكنلا ىف ةداهشلا ىف تبثي مل :دمحأ لاق:اضيأ ردب



 ىنغملا داقتنا ٤٦

 نم ىنتتسي نأ دبال :جارسلا لاق «حصت ال حاكنلا ىف ةداهشلا ىف ثيداحألا

 ."تيكنت' .ها .مدقتملا ةشئاع ثيدح امهلوق

 ىف ىواذملا خيشلا رتاوتم هنأب حرص نممو :ىناتكلا ديسلا دنسملا لاق

 حكنت ال) :اعوفرم سابع نبا نع "هعمجم' ىف ىمثيهلا یورو ٠'عماجلا حرش

 .حيحصلا لاجر هلاجرو طنوالا' یف هاور (یلو نداب الإ ةأرملا

 ردسلا عطق نع ىهنلا باب :ىنغملا فنصم لاق

 ثيدح هيف سيل :دمحأ لاقو ء«ءىش ردسلا عطق ىف حصي ال :ىليقعلا لاق

Tr 

 دواد وبأ هاور :ىواخسلا هخيشل اعبت عبيدلا نبا لاق :"تيكنتلا"ىف

 ةردس عطق نم) :اعوفرم ىشبح نب هللا دبع ثيدح نم امهننس ىف ىقهيبلاو

 اهجرخأ ةفلتخم ظافلأب ةريثك تيداحأ هوحنو ء(رانلا ىف هسأر هللا بوص

 نم ديعس هعمسأ ردأ مل لوألا الإ فيعضو عطقنم هلكو :اهبقع لاقو ىقهيبلا

 ذإ ؛نسحلا نع هعومجمب ثيدحلا لزني ال نأ ىغبنيو :لوقأ ؟ال مأ ىشبح نبا

 :هفيلاآت ضعب ىف ركذ ظفاحلا تيأر مث «بذكب متهي نم هقرط عيمج ىف سیل

 هركدذ دقو «روكدملا ثيدحلا ىف ء زج ىطويسللو «ىسدقملا ءايضلا هححص

 عطق نم ىنعي :دواد وبأ لاقو «ربخلا حص نإ ةكم ردسب هصاصتخاب ىقهيبلا

 .قح ريغب املظو امشغ مئاهبلاو ليبسلا نبا اهب لظتسي ةالف ىف ةردس



 ىنغملا داقتنا

 محللا ة رخأالاو ايندلا ماعط لضفأ باب :ىنغملا صم لاق

 لي هللا لوسر نع ءىش نتملا اذه ىف حصي ال :ىليقعلا لاق

4۷ 

 هثيدح ىنابيشلا نانس ىبأ نع ىكسكسلا ركب نب ورمع :ىليقعلا ظفل
 نب ميهاربإ انن :لاق ىلمرلا ةميزخ نب دواد نب دمحم انتدح ظوفحم ريغ

 نب رمع نع ىنابيشلا نانس ىبأ نع ىبأ انث :لاق یکسکسلا ركب نب ورمع
 لضفأ) :لي هللا لوسر لاق :لاق بعك نب ةعيبر نع ةملس ىبأ نع زيزعلا دبع
 نع نتملا اذه ىف تبثي الو هب الإ فرعي الو «(محللا ةرخالاو ايندلا ماعط
 .ها .ءىش ع ىبنلا

 لاق «تاماطلا تاقثلا نع ىوري ركب نب ورمع :نابح نبا لاق
 سابعلا انثدح :لاق عينم نبا ىلإ ىقهيبلا بعش ىف ىرخأ قيرط هل :ىطويسلا

 دیس) :هعفر هيب نع ةديرب نب هللا دبع نع ىبسارلا لاله وبأ انث راكب نبا
 ىبأ نع ةعامج هاورو :ىقهيبلا لاق (ثيدحلا .محللا ةرخالاو ايندلا ىف مادإلا

 .ها .ميلس نب دمحم لاله وبآ هب درفت .یبسارلا لاله

 لاقو «قودص :نيعم نبا لاقو ءدواد وبأ هقتو ةعبرألا لاجر نم وهو

 ريخ) :اعوفرم سنأ نع هدنسب ىقهيبلا یورو «یوقب سیل «هریغو یئاسنلا

 ظفلب ىلع نع" بطلا" ىف ميعن وبأ هجرخأو (مادإلا ديس وهو معللا مادإلا
 .(محللا ةرخآلاو ايندلا ماعط ديس)



 ىنغملا داقتا- ۸

 فوسلا ىف لكألا باب :"ىنغملا" فنصم لاق

 .ءىش لإ ىبنلا نع بابلا اذه ىف حصي ال :ىليقعلا لاق

 نباو ىناربطلا هجرخأ (ةءاند قوسلا یف لكألا) ثيدح :"تيكنتلا" یف

 نب دبع و«فیعض هدنسو - هنع هللا یضر - ةمامأیبا نع "هلماک" یف یدع

 ثيدح هضراعيو :ىواخسلا لاق ء«ةريره ىبأ نع بيطخلاو ىدع نباو ديمح

 یشمن نحنو ل هللا لوسر دهع ىلع لکأن انک - هنع هللا یضر - رمع نبا
 لاق ..ها .هجام نباو «هححصو ىذمرتلا هجرخأ «مايق نحنو برشنو

 معن «ربدت نمل ةضراعملا ىلع لدي ام رمع نبا ثيدح ىف سيل :مهضعب

 ديعس ىبأو سنأ ثيدح نم ملسم هجرخأ امل ىأ اهيزنت هوركم امئاق برشلا
 ."تيكنت ".ها - مهنع هللا یضر - ةريره ىبأو

 :لاقف ء«هيلع ميلف قيرطلا ىف لكأي نم دهوش هنأ ىكحي ام فيرظ نمو

 .ملظ ىنغلا لطم نأل ؛اهلطمأ الف زبخ ىعمو لكألل ىسفن تقات

 بيشلا فت نع ىهنلا باب :ىنغملا فنصم لاق

 . هللا لوسر نع ءىش بابلا اذه ىف حصي ال

 وبأ هجرخأ (نمؤملا رون هنإف بيشلا اوفتنت ال) ثيدح :"تيكنتلا" ىف

 :یذمرتلا لاق «هدج نع هیبأ نع بیعش نب ورمع ثیدح نم یذمرتلاو دواد

 هللا ىضر - كلام نب سنأ نع ةداتق ثيدح نم ملسم جرخأو «نسح ثيدح

 ةة خلو ةا ر٠ نم ءاكتنلا ةرعنتلا لج رلا تني نأ رك ناک لاق = هلع



 ۹ ىنغملا داقتنا

 . ل هللا لوسر نع ءىش بابلا اده یف حصي مل

 هنأ ظوفحملاو «سنأ نع هيف تاياورلا تفلتخا - هللا همحر - ىنطقرادلا لاق
 .ه راسي یف هه £ ناگ

 ورکا نم یت ےک کک ی اک ا
 :بجر نبا ظفاحلا لوقو ءامهريغو «سنأ نع ملسمو «رمع نبا نع ىراخبلا

 ىف متختلا نأ :ىراخبلا نع لقن ام مواقي ال 'نيرمآلا رخآ راسيلاب متختلا'
 .بابلا اذه ىف ءىش حصأ نيميلا

 'ءاإلكلا مذا ىف ىورمهلاو "لماكلا" ىف ىدع نباو ىناربطلا هجرخأ

 الو حيحص ريغ :مكاحلا لاقو «كلذك سيلو :ىواخسلا لاقو «نسح هنإ :لاقو

 ىف ىقهيبللو ؛ركنم هنإ :سالفلا لاقو «هانعم ىف ثيداحا دروأ مت «دمتعم

 بابلج ىقلأ نم) :اعوفرم - هنع هللا ىضر - سنأ نع "بعشلا'و "ننسلا
 هدانسإ ىف :ةرم لاقو «ىوقلاب سيل هنإ :ىقهيبلا لاقو (هل ةبيغ الف ءايحلا
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 تكسوىورهلا نع هنيسحت لقن مث ىناميلسلا لضفلا ىبأو ىقهيبلا نع هفيعضت

 هللاو «ةراكنلا دح نع ج رخي هدهاشو هقرط عومجمب ثيدحلا ليلد :لوقأ ءهيلع

 فی خاب فل یا



 ينغملا داناتنا 0.

 ثيعاربلا بس نع ىهنلا باب : ىنغملا فنصم لاق

 .ءىش ي ىبنلا نع ثيغاربلا بس ىف حصي ال :یلیقعلا لاق

 'طسوألا"ىف ىناربطلا هجرخأ (ثوغربلا اوبست ال) ثيدح :"تيكنتلا"ىف

lG N O E 

 امو ےک رخ ن ےک ا دوا و ی ا

 ثوترطلا "هامسو ىطويسلا ظفاحلا اذكو "ثوغربلا ربخ ىف ثوثبملا طسبلا'

 .لصأ هل ثيدحلاف ةلمجلابو "ثوغربلا ربخ ىف

 عامسلا مد باب : يملا فنصم لاق

 .لي ىبنلا نع ءىش بابلا اذه ىف حصي ال

 'عامسلا لاوحأ ىف عاتمإلا" هباتك ىف ىوفدألا دروأ :"تيكنتلا" ىف ىذلا

 ءادبأ ءىش بابلا اذه ىف حصي ال:مزح نبا لاقو ءاهللعو ثيداحألا نم ةلمج
 نولحتسي ماوقأ ىتمأ ق ننوكیل) :"ةحيحص"' ىف ىراخبلا ثيدح ىف لاقو

 تافتلا الو :ظفاحلا لاق «عطقنم بيرغ ثيدح اذه (فزاعملاو ريرحلاو زخلا



 ا د ب د ج

 ت ا لا

 نم) :"نيحيحصلا' ىفو لي ىبنلا نع ثيدحلا اذه حصي ال :ىنطق' ردلا لاق

 .(هولتقاف هنید لدب

 ا نب مصضاع نع نامعتلا نع فسوي ىبأ ىصضاقلا جرخأ : تکا ف

 نع نددترا نه اذإ ءاسنلا لتقت ال" :لاق سابع نبا نع نيزر ىبأ نع دوجنلا

 ىبأ ىلع بيعي ىروثلا ناك :لاق هنأ نيعم نبا نع ىنطقرادلا دنسأو :"مالسإلا

 ؛ةفينح ىبأ ريغ هوري مل نيزر ىبأ نع مصاع نع هيوري ناك اثيدح ةفينح

 كلام ىبأ نع ىنطقرادلا هجرخأ هنأب عوفدم وهو :مامهلا نبا ققحملا لاق

 :لوقأ «ىروثلا هاعدا ىذلا ةفينح ىبأ دارفنا لازف هب مصاع نع ىعخنلا

 هركذ امك ظفاح - هللا همحر - نامعنلا مامإلا نإ لاقي نأ ىدنع باوصلاو

 .ها .هيرحتو هعروو هتلالجل هدرفت لمتحي نمم وهو "هتاقبط' ىف ىبهذلا

 ا لق س ن م ج حا انثدح 'لماكلا' یف یدع نبا ج رخأ

 بيعي ىروثلا ناك :لوقي نيعم نب ىيحي تعمس :لاق برح نب ریهز نب دمحأ

 نع مصاع نع ةفينح ىبأ ريغ هيوري نكي مل هيوري ناك اثيدح ةفينح ىبأ ىلع

 دمحأ انثدح «مصاع ىلع هسلد نميلا ىلإ جرخ املف «سابع نبا نع نيزر ىبأ

 ليضف نب دمحم انث :لاق لهس نب نسحلا نب ىلع انت :لاق ديعس نب دمحم نبا

 مصاع نع نامعنلا نع عيكو نع ةصفارف نب دامح نب دواد انث :لاق ىخلبلا



o۲ ىنغملا داقتنا 

 انفدح :لاق امبرف «ماشلا ىف ثيدحلا اذه نع لأسي نايفس ناك :عيكو لاق

 .'"لماك" .هإا .انباحصأ ضعب :لاق امبرو «مصاع نع نامعنلا

 نميف لتقلا مدعل رهاظلا كورتم ماع (هولتقاف هنيد لدب نم):ثيدحو

 حرش' ىف ىنيعلا ردبلا ظفاحلا هركذ ام ىلع «ةينارصنلاو ةيدوهيلا نم لدب

 ."ةيادهلا

 ا نيّسرق نب ليلا دجو اذإ باب :"ىنخم لا" فنصم لاق

 .لصأ ثيدحلا اذهل سيل :ىليقعلا لاق

 هيوهار نب قحسإو ىسلايطلا دواد وبأ جرخأ :"تيكنتلا" بحاص لاق

 رع ق يآ ني عامل هارو كالا لارا ج قبرظ نم داراز
 نييح نيب دجو اليتق نأ - هنع هللا ىضر - ىردخلا ديعس ىبأ نع ةيطع

 لاق «ربشب نييحلا دحأ ىلإ برقأ دجوف امهبرقأ ىلإ ساقي نأ لب ىبنلا رمأف

 ىف لاق «مهيلع هتيد ىقلأف لب هلا لوسر ربش ىلإ رظنأ ىنأك: ىردخلا

 هدنسب ىعفاشلا نع ىقهيبلا جرخأو ظفحلا ئيس قودص ليعامسإ طبيرقتلا
 نيب دجو ليتق ىف بتك - هنع هللا ىضر - باطخلا نب رمع نأ ىبعشلا ىلإ
 مهنم مهيلإ جرخأ برق ناك امهيأ ىلإف نيتيرقلا نيب ام ساقي نأ نييح

 ةيدلا مهيلع ىضق مث مهفلحأف رجحلا مهلخدأف ةكم اوفاوي ىتح الجر نوسمخ
 “رمألا كلذك" :رمع لاقف ءانلاومأ انناميأ الو انناميأ انلاومأ تفو ام :اولاقف

 مث ظفحأ اميف رمع نم عمسي مل ىبعشلا :لوقأ « 'قحلا كلذك' ةياور ىفو

 نب ثراحلا نع هانعمب ةبيش ىبأ نبا هجرخأو «كلذب مزج ىبهذلا تيأر



 o٢ د نذغملا داقتنا

 ءهيلإ رمع لماع بتكف «بحرأو ةعادو نيب نميلاب ليتق دجو :لاق عمزألا
 ."تيكنت ".ها .مدقت امل عباتم وهو :لوقأ «هيلإ بتكف

 یف اذک ءاحیحص الإ لسری داکی ال حیحص یبعشلا لسرم :یلجعلا لاق
 .ىذمرتلا ىلع بجر نبا ظفحلا حرش

 مھ ةعامح هدنعو ةنده هيلا ا نميف باب : ىنغملا فنصصم لاف

 7 رش

 .ءىش بابلا اذه ىف حصي ال :ىليقعلا لاق

 موق هدنعو ةيده هل تيدهأ نم) :"دصاقملا' ىف هظفل :"تيكنتلا" ىفو

 ديمح نب دبع هجرخأ (اهيف هؤاکرش هؤاسلجف)"رردلا" ظفلو (اهيف هؤاکرش مهف

 ىراخبلا هقلعو سابع نبا نع "ةيلحلا" ىف ميعن وبأو ىناربطلاو قازرلا دبعو

 نع امهريغو قحسإو ىناربطلاو «حصي مل هنإ :لاقو «ضيرمتلا ةغةيصب هنع

 ةرابعلا هذه نكلو :ىواخسلا لاق ءاعوفرم ةشئاع نع ىليقعلاو ىلع نب نسحلا

 ا کا لاکو ےک ا ےک یا ن
 .اطخأف "تاعوضوملا" ىف ىزوجلا نبا هدروأ روكذملا ثيدحلا ىف ىطويسلا

 کے

 ةماححلا باب لا فنصم لاف

 هنآ الإ ءىش اهيف ل ىبنلا نع حص ام :ىدهم نب نمحرلا دبع لاقو «تبن

 اه زما



 ىنغملا داناتلا ر هه

 الف نالطبلا دارأ نإو «هجو هلف ةحصلا ىفن دارأ نإ :"تيكنتلا" ىف

 هبقعتو "هتاعوضوم' ىف بابلا ثيداحأ نم ةلمج ىزوجلا نبا دروأ دقو

 الف ضرم هباصأف تبسلا مويو ءاعبرألا موي مجتحا نم ):اهنم «ىطويسلا

 هيف :ةريره ىبأ ثيدح ىف لاقو ءهلعأو قرط نم هدروأ .(هسفن الإ نمولي

 ءناباذك امهو ناعمس نباو مقرأ نب ناميلس نع فيعض شايع نب ليعامسإ

 نب دامح قيرط نم مكاحلاو رازبلا هجرخأ ةريره ىبأ ثيدح :ىطويسلا لاق

 هدنسب ىمليدلا هجرخأو «ليعامسإل ةيوق ةعباتم هذه مقرأ نب ناميلس نع ةملس

 لاطأو ءامهتمهت تلازف ناعمس نباو ناميلس هدنس ىف سیلو «ةريره ىبأ نع

 pL REN ES مث ىطويسلا نع لقنلا "تيكنتلا"' بحاص

 ةلاح ىلع ةلومحم ةهاركلا :اولاقو «نسحلا ةجرد نع لزني ال هقرط عومجمب

 جاه تقو ىأ ىف مجتحي ناك هنأ دمحأ نع یورو «رارطضالا نود رايتخالا

 .مدلا هيف

 راكتحالا باب : ىنغملا ف لاق

 مالسلا هيلع هلوق ريغ حصي ام اهيف سيلو ةظلغم ثيداحأ كلذ ىف درو دق

 ا :اهدحأ .هوجو نم هنع باوجلاو «ملسم هب درفنا (ئطاخ وهف رکتحا نم)

 نب ديعس ناكو ء«رمعم ىبأ نب رمعم نع بيسملا نب ديعس ثيدحلا اذه ىوار

 اک ا نک ل م و ل ك کک کی تا

 ن ياااو هه اة اغ لد تلا فلاخ اذا یوارلاو «رکتحی

 رضي ناك اذإ ام ىلع لمحي هنأ :ثلاثلاو ءامالك اذهب ملسم دارفنا ىف سانلل

 .دلبلا لهأب



 ىنعملا داقتنا ا

 :ليقو رمجم ىبأ نب رمعم نع دواد وبأو ملسم جرخأ :"تيكنتلا" ىف

 جرخأو (ئطاخ وهف اماعط ركتحا نم) :اعوفرم ةلضن نبا هللا دبع نع

 مامإلا جرخأو (ئطاخ الإ ركتحي ال) :امهظفلو هجام نباو هححصو یدمرتلا

 اماعط ركتحا نم ) :اعوفرم رمع نبا نع مكاحلاو رازبلاو ىلعي وبأو دمحأ

 اذه ىفو :ىرذنملا لاق (خلإ هنم هللا ئربو هللا نم ئرب دقف ةليل نيعبرأ

 دروأ ةفيعض ةريثك ثيداحأ بابلا ىفو «ةديج هديناسأ صضعبو «ةبارغ نتملا

 ."تيكنت ".ها ."بيهرتلاو بيغ رتلا" ىف ميظعلا دبع ظفاحلا اهنم ةلمج

 ىف رجح نبا لاقو «هتابقعت ىف ثيدحلا اذهل دهاوش ىطويسلا ركذ دقو

 ردب نب رمع "هتاعوضوم" ىف ثيدحلا اذه دروأ كلذكو :"ددسملا لوقلا'

 اوقثو ىئاسنلاو نيعم نباو دمحأ نإف رظن اعوضوم هنوك ىفو ‹«ىلصوملا

 ىلع 'كردتسملا' ىف مكاحلا هدروأ دقو - ثيدحلا ةاور نم - غبصأ

 . نيحيحصلا'

 .ىرصبلا نسحلا نع ىوري امنإو يي ىبنلا نع اذه فرعي ال :دمحأ لاق

| 

 بئاس نع اهنم ةجحلا ديفي اهعومجم ثيداحأ بابلا ىف :"تيكنتلا' ىف

 .هيديب ههجو حسم هيدي عفرف اعد اذإ ناك لب ىبنلا نأ :هيبأ نع ديزي نبا

 :لوقأ «فيعض وهو ةعيهل نبا هدانسإ ىفو :ىرذنملا لاق ءدواد وأ هجرخأ

 نع اهنمو :دحاو ريغو لالجلا هب حرص امك تاعباتملا ىف ثيدحلا نسح وهو

 اهروهظب هولأست الو مكفكأ نوطبب هللا اولأسا) :اعوفرم سابع نب هللا دبع

 لاق «هجام ناو دواد وبأ هجرخأ (مكهوجو اهب اوحسماف متغرف اذإف



 ىنغملا داقتا ه٦

 بسك نب دمحم نع هجو ريغ نم ثيدحلا اذه ىور :دواد وبأ لاق :ىرذنملا

 دهاش هردصلو :لوقأ ءاضيأ فيعض وهو اهلثمأ قيرطلا اذهو ةيهاو اهلك
 «نسحلا ةجرد نع هلزني ال مالك هيفو دواد وبأ هجرخأ ام وهو هنم ىوقأ

 امهطحي مل ءاعدلا ىف هيدي عفر اذإ ي هلا لوسر ناك رمع نبا نع اهنمو

 ىف مكاحلاو بيرغ حيحص :لاقو ىذمرتلا هجرخأ .ههجو امهب حسمي ىتح
 ا E ی نک

 ال نتمنا نأ كش الو «نتملا فعض دنسلا فعض نم مزلي الو :لوقأ «هدنس

 ىواخسلا ظفاحلا تيأر مث ءةفيعض اهدارفأ ناك نإو نسحلا ةجرد نع لزني

 ا و ا ا ل

 . راصتخاب "تيكنت' .ها .ملعأ هللاو ء«ةينسلا تبت اهع ومجمبف

 ا ت ا لا

 لي هللا لوسر نع حيحص اهيف سيل :ىدزألا لاق

 نع ىواخسلا لاق امك حيحص دنسب دمحأ مامإلا ج رخأ :"تيكنتلا "ىف

 ةذخأو نمؤملل ةحار ةأجفلا توم) :اعوفرم - امهنع هللا ىضر - ةشئاع

 توم) :هعفر ىلمسلا دلاخ نب ديبع نع دواد وبأو دمحأ جرخآو (رفاكلل فسأ

 ىعليزلا ظفاحلا امهركذ دوعسم نباو سنأ نع بابلا ىفو (فسأ ةذخأ ةأجفلا

 لاق دواد وبأ هجرخأ (فسأ ةذخأ ةأجفلا توم) ء«هجيرخت نم هط ةروس ىف

 وبأ هجرخأ روكذملا ثيدحلاو :رطس دعب لاق مث لاقم هدانسإ ىفو :ظفاحلا

 ةرم هعفر هيوار نأ الإ تاقث هلاجرو یلمسلا دلاخ نب دیبع ثیدح نم دواد



 ¥o ىناغملا دأقتنا

 .(رجافلا ىلع فسأ ةذخأو نمؤملل ةحار ةأجفلا

 نملاو محالملا باب خلا 'فنصم لاق

 نم تعمس له هللا كادشنأ :لاقف لمجلا موی ریبزلاب الخ ایلع نا یور دق

 ملاظ تنأو هنلئاقتل' .نالف ىنب ةفيقس ىف تنأو كيدي ىوال تنأو لي هللا لوسر

 .تبثي هجو نم ثيدح نتملا اذه ىف ىوري ال :ىليقعلا لاق .ثيدحلا "؟هل

 :لاق دوسألا ىبأ نع ىقهيبلاو هححصو مكاحلا ج رخأ :"تيكنتلا "ىف

 لاقف - هنع هللا یضر - ایلع دیزی جرخ - هنع هللا یضر - ریبزاا تدهش
 هل تنأو هلئاقت :لوقي ل هللا لوسر تعمس له ىلاعت هللا كدشنأ :ىلع هل

 ىلب :ريبزلا لاقف ىقهيبلاو ىلعي ىبأ ةياور ىفو ءافرصنم ريبزلا ىضمف ؟ملاظ
 نبا ظفاحلا هركذ اذكو 'قعاوصلا' ىف رجح نبا خيشلا هركذ «تيسن نكلو

 .هيلع ملكتي ملو رجح



 ىنغملا داقتنا 0۸

 ناو ءالقابلاو لسعلا هح لمو نبللا هراسإ باب : ىنغملا فنصم لاق

 نامرلاو ءهل برش ال مزمز هامو ؛هل لکآ ال ناجنذاباو ؛ءاود زوباو ءاد
 بیزلاو

 هده لثم اوعضو ةقدانزلا امنإو ءىش ي هللا لوسر نع بابلا اذه ىف حصي ال

 بيذكتو «ةمكحلا فرعي ناك ام هنأو ءمالسإلا نيش اهب اودصقو ثيداحألا

 .الي ىبنلا

 نبا ةيشاح ىف ىطويسلا ظفاحلا لاق (هل برش امل مزمز ءام) ثيدح

aa EN ESEN ESSER 

 اذه دئاوزلا ىفو «لوألا دمتعملاو «هفعض نم مهنمو هنسح نم مهنمو هححص

 مكاحلا هجرخأ دقو - هتاور دجا - لمؤملا نب هللا دبع فعضل فيعض هدانسا

 : تلق ءدانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو سابع نبا قيرط نم "كردتسملا' ىف

 .ها .ملعا هتلاو «كلذك هودجوف هوبرج مهنأ ءاملعلا ركذ دقو

 نيمدقتملا نم ةنييع نبا ثيدحلا اذه ححص دقو :عيبرلا نبا لاقو

 .ىوونلا هفعضو نيرخأتملا نم ىرذنملاو ىطايمدلاو

 :ميقلا نبا لاقو هجام نباو دمحأ هاور :"بلاطملا ىنسأ" ىف لاقو

 . دلج هجاأم نيا دانساو ‹ نسح هدانسا



 ه۹ ىنفملا داقتنأ

 ديلا ليلڪ با : ىنغملا 'فنصم لاف

 تبرش انأ :لاقف هدلجب رمأف ركسف رمع ةوادإ نم برش ايبارعأ نأ ىور دق

 ليلحت ىف ملعأ ام :دمحأ لاق «ركسلا ىلع كدلجن انإ :رمع لاقف «كتاودإ نم

 .ةيذشتلا هنم ذارَملا :فنصملا لاق .«خويشلا آومهتاق احيحص اتيذح ذيل

 ىزمرهمارلا دالخ نب نمحرلا دبع نب نسحلا دمحم وبأ ظفاحلا لاف

 دبع نب دمحأ ركب وبأ ىنربخأ - "یعاولاو یوارلا نیب لصافلا' - هباتک یف

 ىبأ ىلع كيرش نذأتسا :لاق ىبنصلا نارمع نب دمحم انأ ةيسن ىبأ نب زيزعلا

 لاقف ةفوكلا لهأو ةرصبلا لهأ نم ةعامج هدنعو لخدف ىدهملا بتاك هللا دببع

 نأب كنع تنمضو دقو رمأ ىف اوفلتخا دق انباحصأ نإ هللا دبع ابأ اي :كيرشل

 ىلإ بحأ ناك ىنتيفعأ نإو «ميدق فالتخالا هللا كحلصأ :لاقف مهنيب ىضقت

 ةلزنمب ذيبنلا نأ ةفوكلا لهأ معز :لاق ؟اوفلتخا ميفف :لاق ءدبال هنإ ال :لاق

 نع ليعامسإ اثدح :كيرش لاقف رمخلاك مارح هنأ نويرصبلا معزو «ءاملا

 امو ثيدحلا ركذي لعجو ءانثدحو ءذيبنلا دشأك اذيبن برش هنأ هللا دبع نع سيق
 نأ انيلإ هب بتك اميف ىلصوملا ىلعي وبأ هب انربخأو «ةصخرلا ىف ءاج

 سلجم یف هللا دبع نب كيرش تعمس :لاق مهثدح دق محازم ىبأ نب روصنم

 نم هدنعو «بعصم وبأو ىلع نب نسحلا ديز نب نسحلا هيفو هللا ديبع ىبأ
 لاله نب كاغو ىرخشالا ني ب بأ هل لاق يسوم أل ناو نالا تارتا

 نييقارعلا نم رضح نمم ملكتف «هيف اوتدحتف ذيبنلا اوركاذتف «ىموزخملا

 انندح :هّللا دبع نب كيرش لاقف ديدشتلا نويزاجحلا ركذو ذيبنلا ىف ارصخرف

 نب رمع لاق :لاق نومأم نب ريمع نع (ىعيبسلا وهو) ىنادمهلا قحسإ وبأ



 ىنغملا داقتا - ,٩

 ىف هعطقي سيلو لبإلا هذه موحل لكأن انإ :- هنع هللا ىضر - باطخلا

 ةرخاأآلا ةلملا ىف اذهب انعمس ام :ديز نب نسحلا لاقف ءديدشلا ذيبنلا الا اننوطب

 نفانطل  ىلغ .كسولج اذه نفع كلغ :نسكلل كرش لاق نالتخا الآ اذه نا

 ملو ء«كابوث هيف لمسي ملو كانيع هيف رهست مل رمأ اذه «سلاجملا رودص ىف

 اي تنأف :هّللا ديبع وبأ لاقف «هناظم یف هنوبلطي اذه باحصأ «كافخ هيف قزمتي

 ا کد کا وک دعا

 :مهنم لئاق لاقف برشي یروتلا نايفس ناک :مهضعب لاقف «بیذكتلل هوضرعي

 لهآ ريخ تيب ىف برشي هتيأر انآ :كيرش لاقف ءذيبنلا كرت نايفس نأ انغلب

 دق روصدنم نع ىلعي ىبأ ظفل ىلع ثيدحلاو «لوعم نب كلام هنامز ىف ةفوكلا
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 تفاوت دلو ا رگنم ناک دلا تلک نا ےل لدی اھ اےک سکر

 «ةثالثلا ةمئألاو نسحلا نب دمحم ذخأ هبو هريثك ركسأ ام ميرحت ىلع ةلدألا

 ام اهريفاذحب ايندلا تيطعأ ول :لاق ةفينح ابأ نامعنلا مامإلا نأ ىوري هنأ ىلع

 هنع ىوري نم قيسفت ىف عقأ نأ ةفاخم ايعطق اميرحت هتمرح الو ذيبنلا تبرش
 .ةباحصلا نم

 قافتاب لالح راكسإلا دح غلبي مل ىذلا ذيبنلا :"تيكنتلا' بحاص لاقو

 ر ىدلا رفلا ترش ولو لكلا و فلفلا نم ريفامخلا :هفرخ دف ةا ذا اها

 ءةخبط ىندأ خبط اذإ بيبزلاو رمتلا ذيبن اندنع لحي :انباحصأ لاقو «ركسي

 نع القن "حيقنتلا" ىف ىداهلا دبع نبا ظفاحلا اهركذ ةريثك ثيداحأ بابلا ىفو

 .ها .ىوقأو رثكأ ميرحتلا ثيداحأو :لوقأ ءاهفعضو هريغو ىنطقرادلا

 . راصتخاب "تیکنت'



 ىلغملا داقتنا
1۹ 

 بتك ىف اهرمأ راهتشال امإ اهركذ ىلع تأن مل ةليلق باوبأ كلانهو

 ىديبزلا ىضترم خيشلا هيف ملكت ىذلا نيديعلا ةالص ىف ريبكتلا ددعك فالخلا

 ىف تونقلاو ءةلمسبلاو ؛«نيتلقلا ثيدحو «هيلع ديزم ال امب "ءايحإلا حرش ىف

 مل رخأ باوبأو ءاهيف ءاج ام فعض ةدشل وأ .جنرطشلاب بعللا ميرحتو «رجفلا
 .اهنغ صحفتاأل تقولا عشتي

 ىطويسلا ظفاحلا هب متخ امب باتكلا متخأ نأ بسانملا ور

 ىفامجاردإ ىلإ ليبس ال ىتلا ىزوجلا نبا ىلع ةبقعتملا ثيداحألا
 تیدح "ملسم حیحص یف اھنم ٹتیدح ةئامثلث : وحن اهتدع تاعوضوملا كلس

 ىبأ ننس "فو ءاثيدح (۳۸) "دمحأ دنسم' یفو «ثیدح 'یراخبلا حیحص' یفو
 '"يئاسنلا ننس" ىفو اثيدح )۳١( 'ىذمرتلا عماج" ىفو «ثيداحأ )٩( "دواد

 ا ریو و ا
 ةه سلاو ةغسلا تكلا ىق ام عمق ةدعلا اد ےک اک

 'بعشلا'و "ننسلا' ىقهيبلا تافلوم نم هيفو ءاثيدح )٠١( "كردتسملا"و

N a OT ag 
 ا ا ی ا و ا ا
 .هأا .ةرفاو ةلمج "ىنطقرادلا ننس"و هل "ةءارقلا

 يب كك لا له نم دالا هت ااا نالا ل كفو ااف

 ةينغ ال نأ نيبو هباوبأ بقعت نم رن ملو "ىنغملا' رشن ىلع ناماعلاو ماعلا

E mcg EEنم هولتي ام لعجي نأ  E ET 
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1۲ 

 .تيكنتلا .بحاص تامه نبا ةمجرت

 هباتك ىفىلصوملاردب نبا ظفاحلا طالغأ ًأشنم اهيفو ةمدقملا

 .هينغمو ردب نبا ىف ظافحلا لاوقأ «ىنغملا

 .لمعو لوق هنأو هناصقنو ناميإلا ةدايز ىف باب

 .ةيردقلاو ةئجرملا ىف باب

 .دمحأ وأ دمحمب ةيمستلا لضف باب

 .لقعلا ىف باب

a a GSمتكف ملع نع لئس نم باب . 

 .نآرقلا لئاضف رکذ باب

 .هنع هللا ىضر - قيدصلا ركب ىبأ لئاضف ىف باب

 .ورمو ةرصبلاو نالقسعو سدقملا تيبو برعلا لئابق لئاضف باب

 .ءوضولا ىف فارسإلا ةيهاركو ءوضولا ىلع ةيمستلا ىف باب

 .ةبقرلاو نينذألا حسمو ةيحللا ليلختو ءوضولا نم فيشنتلا باب

 ل ا لاا ف را

 .مامحلا لوخد نع ىهنلا باب

 .نمتؤم ندؤملاو نماض مامإلا باب

 ق

 .رجافو رب لك فلخ ةالصلا باب

 ىنغملا داةتنا
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 ىاغملا داقتنأ

EA 
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 ةا ةنلغ نم ةا ا تا

 .رفسلا ىف مايصلاو مامتإلا متإ باب

 .دجسملا ىف ةزانجلا ىلع ةالصلا نع ىهنلا باب

 .ةزانجلا تاريبكت ىف نيديلا عفر باب

 .ءىش اهعطقي ال ةالصلا نإ باب

 .حيباستلا ةالص باب

 .ىلحلا ةاكز باب

 .لسعلا ةاكز باب

 .هدر نم حلفأ ام لئاسلا بذک الول باب

 .تاورضخلا ةاكز باب

E NET 

 ا ك تولا ل تا

 .هللا نم ديعب ليخبلاو هللا نم بيرق ىخسلا نإ باب

 .ءاروشاع لضف ىف باب

 .هلضفو بجر مايص باب

 .موجحملاو مجاحلا رطفأو «مئاصلا رطفت ةماجحلا نإ باب

 نإ تميلف جحي ملو جحلا هنكمأ نمو اوجحت ال نأ لبق اوجح باب

 .خلإ ايدوهي ءاش

 .لصأ اهل سيلو قاوسألا ىف ىورت ثيداحأ ةعبرأ :دمحأ لاق باب

 .ابر وهف ةعفنم رج ضرق لك باب

1 

1۳ 



0٤ 

0۵ 
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 .ئيلاكلاب ئلاكلا عيب باب

 .لدع یدهاشو یلوب الإ حاکن ال باب

 .ردسلا عطق نع ىهنلا باب

 .محللا ةرخآلاو ايندلا ماعط ليضفا تاب

 .قوسلا ىف لكألا باب

 .بيشلا فتن نع ىهنلا باب

 .نيميلا ىف متختلا باب

 .ثوغربلا بس نع ىهنلا باب

 .عامسلا مد باب

 .تدترا اذإ ةأرملا لتقت ال باب

 .امهبرقأ نمض نيتيرق نيب ليتقلا دجو اذإ باب

 .اهيف هؤاكرش مهف ةعامج هدنعو ةيده هل تيدهأ نميف باب

SERE 

 .راكتحالا باب

 اغلا دخ نيد ةه عم

 .ةأجفلا توم باب

 .نتفلاو محالملا باب

a 

 .ذيبنلا ىف باب

 ىنغملا داقتنا
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